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Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares

Apresentação

O autor — Engenheiro Agrônomo Pedro Saviniano Miranda — teve, 
há alguns anos atrás, a modéstia e a excelente idéia de se interessar pe
los sistemas de produção sustentáveis praticados em comunidades tra
dicionais — indígenas e caboclas — do trópico úmido. Com base nesses 
conhecimentos, ele elaborou um modelo para difusão, no Estado do Pará, 
de uma alternativa agroflorestal de produção apoiada na seqüência tra
dicional “lavoura branca ■=> consórcio em andares de espécies perenes”. 
No intuito de viabilizar sua difusão no meio rural, adaptou este modelo à 
capacidade de trabalho familiar e às suas variações, observadas em co
munidades rurais de baixa renda da Amazônia Oriental. Nasceu, então, o 
conceito de “módulo”, como unidade espacial de trabalho. Esta primeira 
fase do trabalho de Pedro Saviniano foi, fundamentalmente, de conceitu- 
ação teórica do modelo.

No processo de transferência do modelo para os contextos diferen
ciados existentes no campo, a equipe do POEMA, coordenada pelo autor, 
teve a prudência e a felicidade de deixar os usuários modificarem o mo
delo original, principalmente no que diz respeito à densidade de plantio 
e à escolha das espécies perenes.

A presente pubücação relata a evolução dinâmica e participativa do 
modelo: é precisamente este cuidado que considero como uma de suas 
contribuições mais interessantes. Ela oferece, por outro lado*, uma profu
são de dados, organizados em tabelas, que poderão ser utilizados em 
palestras de vulgarização, principalmente no quadro de programas de 
extensão rural.

O crescimento sustentado da quantidade de módulos implantados, 
de 1992 a 1996, comprova um grau muito satisfatório de aceitação do 
modelo no universo da agricultura familiar paraense. Esse fato, combi
nado ao baixo custo financeiro de implantação dos módulos, deve cha
mar a atenção dos tomadores de decisão, envolvidos na consolidação das 
políticas de desenvolvimento rural, quanto à necessidade e às vantagens
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da difusão de alternativas agroflorestais, entre as quais destacam-se os 
módulos hoje difundidos pelo POEMA.

Desejo, aqui, aproveitar o ensejo para felicitar o autor e todos os 
profissionais e lideranças que foram envolvidos nesta valiosa obra.

Jean C. L. Dubois
Secretário Executivo do 

Instituto Rede Brasileira Agroflorestal
REBRAF
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Introdução

“Dada a determinação telúrica da Amazônia, o seu peso 
geo-político e como eu já disse, as suas potencialida
des, uma implantação bem sucedida de desenvolvimen
to sustentável na Amazônia haverá de pesar sobre os 
destinos do mundo. Para isso necessitamos, no entanto, 
mudar de velocidade para disseminar as sementes do 
POEMA.”

Ignacy Sachs (1998:13)

A conservação das florestas da Amazônia e de suas riquezas bio- 
genéticas é incompatível com a manutenção do estado de pobreza (sub
nutrição, carências expressivas nas áreas de saneamento, saúde, educa
ção, baixos níveis de renda familiar etc.), ao qual a maior parte dos habi
tantes da região está sujeita.

Pequenos produtores rurais dificilmente deixarão de praticar o 
slash and b u m  da agricultura itinerante se não dispuserem de alternati
vas técnicas, financeiras e mercadológicas que possam lhes assegurar 
melhores condições de reprodução. E todos aqueles que vendem a sua 
mão-de-obra — via de regra a “preço de banana”, para empreendimentos 
que agem em flagrante desacordo com as letras das vigentes leis ambien
tais —, continuarão investindo contra a sua própria natureza interna e 
externa, na medida em que não surjam opções novas e sustentáveis de 
sobrevivência.

Cabe realçar aqui que, nos últimos anos, um crescente número de 
instituições técnico-científicas e de entidades (inter)nacionais de origem 
pública e não-governamental têm chegado à conclusão que, para o mane
jo sustentável dos recursos naturais da região, o resgate dos conheci
mentos das populações nativas (indígenas e caboclos) é de suma impor
tância.

11
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Trata-se, aliás, de uma premissa que é parte integral da abordagem 
do próprio POEMA, na qual os seus técnicos, ao conceberem o sistema 
agroflorestal agricultura em andares, levaram em conta aspectos das 
ilhas florestais dos índios Kayapó.

Entretanto, há que se considerar que o objetivo de valorização 

dos conhecimentos empíricos dos nativos se choca de maneira expres
siva com as conseqüências das modalidades de ocupação da 

Amazônia, modalidades de ocupação que fazem com que as tradicionais 
atividades agroextrativas mal alimentem aqueles que as exercem e, me
nos ainda, dêem acesso às aspirações de consumo que estão sendo 
transmitidas pelos meios de comunicação de massa para todos os cantos 
da região, aumentando assim a vontade, sobretudo dos jovens, de trocar 
o campo pelos núcleos urbanos e pelas cidades.

Em outras palavras, resgate e valorização de conhecimentos tradi
cionais para o uso sustentável dos recursos naturais terão vez somente 
se aqueles que ainda os detêm perceberem que o seu aproveitamento se 
tornará vantajoso para suas próprias sobrevivências.

Com este desafio, o POEMA desenvolve uma estratégia para as co
munidades rurais da Amazônia, que parte do uso integrado dos três es

paços produtivos dos agricultores familiares, a saber:

▼  os quintais, que possibilitam o aumento e a diversificação da 
produção de alimentos, podendo combater, assim, deficiências 
nutricionais e reduzir gastos monetários para a reprodução físi
ca;

▼  os roçados, que como espaços de implantação de módulos 
agroflorestais são, por sua vez, adaptados às condições sócio- 
econômicas (potencial de trabalho etc.) e ambientais dos peque
nos produtores rurais; e

▼  as áreas extrativas (rios e florestas), que são manejadas através 
de atividades como piscicultura, apicultura, enriquecimento de 
capoeiras, etc.

12
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Esta estratégia tem, por um lado, a expressiva vantagem de poder 
ser iniciada sem maiores insumos externos. Por outro lado, permite tam
bém que possíveis pontos de estrangulamento, como a falta de determi
nadas mudas e sementes, às vezes não disponíveis na própria proprie
dade, possam ser superados através de trocas entre comunitários e/ou 
entre comunidades.

Nesta perspectiva, o uso integrado dos espaços produtivos da agri
cultura familiar é uma estratégia de se lf-re lia n ce  que:

▼  tem como conditio sine qua non  a mobilização do sujeito em 
questão em torno de seus próprios conhecimentos, já que — 
para citar apenas um exemplo — a adaptação do componente 
agroflorestal às condições do ecossistema local exige a partici
pação ativa dos agricultores;

▼  não avança sem organização própria; e

▼  é capaz de proporcionar segurança alimentar durante o ano in
teiro.

Para as comunidades rurais, que devido às especificidades da ocu
pação da Amazônia estão sofrendo hoje, sobretudo nas épocas de en- 
tressafra, uma crescente escassez de alimentos, o alcance de segurança 
alimentar certamente não é algo desprezível. Entretanto, não é a segu
rança alimentar suficiente para fazer da permanência no campo algo 
atrativo, sobretudo para a nova geração. Cabe realçar aqui os inúmeros 
relatos que técnicos do POEMA ouviram de agricultores familiares, refe
rentes ao constrangimento de não poder proporcionar para os seus fi
lhos determinados artefatos de consumo, como rádios de pilha, calça je- 
ans etc., em virtude dos baixos rendimentos de sua atividade agroextra- 
tiva. Tratam-se de desejos de consumo que se enquadram em expectati
vas de renda que, no caso das comunidades trabalhadas pelo POEMA, 
vão até seis salários mínimos por mês.

Neste sentido, é evidente que a valorização de conhecimentos 
tradicionais de manejo existentes nas comunidades rurais está direta-

13
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mente ligada ao aumento dos respectivos ingressos familiares. Isto, po
rém, significa “reatualizá-los através da criação de um novo cenário” 

(MITSCHEIN et. a l, 1994:32), que permita a assimilação seletiva de in- 
sumos externos.

Um primeiro passo nesta direção podem ser iniciativas de comerci
alização conjunta, através da aquisição de meios de transporte (cami
nhões, barcos), que têm como objetivo a redução dos elos da cadeia de 
intermediação — que se apropria de cerca de 80% do preço final que o 
consumidor paga pelos produtos da agricultura familiar.

Mas, mesmo considerando que iniciativas desta natureza proporci
onam acréscimos de renda e representam um ponto importante para as 
comunidades adquirirem noções de organização própria em torno de 
bens que precisam ser amortizados, estas iniciativas ainda permanecem 
sujeitas ao gap  que distancia os preços das matérias-primas vendidas 
pelos agricultores dos preços dos produtos industrializados que eles 
precisam adquirir no mercado.

Para fazer frente a este gap, torna-se necessário verticalizar a 

produção através de estratégias diferenciadas de agregação de valor, 

para as quais abrem-se, atualmente, demandas nos mercados regional, 
nacional e global. Cabe realçar, aqui, que as tendências de substituição 
de insumos sintéticos por insumos naturais, nos mais diversos ramos 
industriais, estão criando, em princípio, novas oportunidades econômi
cas para regiões que estão ricas em biodiversidade como a Amazônia.

Viabilizar estas oportunidades significa, para as comunidades ru
rais da Amazônia, uma perspectiva de desenvolvimento que Alvin Toffler 
(1980) chama de Terceira Onda. Esta, ao superar o “código oculto” 
(idem:59) do industrialismo, está abrindo opções de sinergia entre “o sa

cho e o computador” (ibidem :337), no sentido de que articula, de manei
ra produtiva, habilidades e conhecimentos tradicionais de manejo de re
cursos naturais com o m o d em  know ledge da sociedade informatizada.

Está implícita nesta perspectiva a abordagem dos agricultores fa
miliares como uma espécie de empresariado s u i  g e n e r is ,  que se consti-

14
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tui através de sua auto-organização e que, para avançar economicamen
te, precisa de insumos externos em termos gerenciais, tecnológicos, fi
nanceiros e mercadológicos.

Isto posto, fica evidente, para o POEMA, que vias de desenvolvi
mento sustentável para as comunidades rurais da Amazônia dependem 
de modalidades coerentes de integração, entre:

▼  estratégias de self-reliance  que se baseiem, fundamentalmente, 
no aproveitamento adequado dos recursos naturais disponíveis 
dentro das próprias comunidades; e

▼  iniciativas que proporcionem a criação de lin k a g es  entre ativi
dades agrossilvopastoris e o processamento das matérias- 
primas geradas por estas mesmas atividades; iniciativas que de
pendem, do ponto de vista do seu êxito, do envolvimento siste
mático de atores externos (instituições públicas, não- 
governamentais, setor privado) e que devem incentivar a discus
são sobre a implementação de planos municipais e microrregio- 
nais de desenvolvimento sustentável.

No que diz respeito ao processo de implementação destas modali
dades de integração, o seu avanço está, sem dúvida nenhuma, direta
mente ligado ao nível de organização das comunidades e à disponibili
dade de parceiros e recursos externos. E, neste sentido, é válido realçar 
que qualquer tentativa de definir receitas prontas, fatalmente, falhará, 
em virtude da enorme heterogeneidade sócio-económica, cultural e am
biental que carateriza as comunidades rurais na Amazônia.

Deve-se aplicar essa advertência também a este texto. Descrevemos 
o uso integrado dos espaços produtivos da agricultura familiar como es
tratégia de self-reliance que pode ser iniciada com poucos recursos ex
ternos. Formulamos, desta maneira, uma regra, à qual logo acrescenta
mos uma advertência: — tomem cuidado, porque, dependendo dos fato
res que estão minando os life  su p p o rt sy stem s  das comunidades, esta 
regra certamente encontrará as suas mais diversas exceções.

15
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Isto, por exemplo, acontece com as comunidades agroextrativas do 
Baixo Tocantins, que devido à pesca predatória e à implantação da bar
ragem da hidroelétrica de Tucuruí — que dificulta a reprodução de pei
xes de piracema —, estão sofrendo uma crescente escassez de peixes em 
suas tradicionais áreas de pesca artesanal. Tentando fazer frente a esta 
problemática, estas comunidades iniciaram a criação de peixes em cati
veiro, sobretudo para o autoconsumo. Partiram, desta maneira, por inici

ativa própria, para uma solução adequada do seu problema. Entretanto, 
não conseguiram alcançar os resultados esperados, porque, enquanto 
extrativistas, não tinham experiência com esta forma de criação de pei
xes. Conseqüentemente, precisaram de apoio externo, para:

▼  construir adequadamente, inclusive em termos ambientais, os 
tanques de criação;

▼  realizar o manejo dos peixes; e

▼  dispor de fornecimento regular de alevinos.

Procurado pelas comunidades, o POEMA optou, depois de intensas 
discussões com os atores locais, pela implantação de uma Estação de 
Piscicultura, dando suporte para a solução dos três problemas mencio
nados e introduzindo insumos tecnológicos até então não disponíveis 
nas comunidades. Insumos, aliás, que começaram a ser trabalhados e 
adaptados por elas mesmas, transformando-os, assim, gradualmente, em 
insumos próprios.

Entretanto, pode-se argumentar que o passo entre a pesca artesa
nal e a criação de peixe em cativeiro, por mais que precisasse de apoio 
externo, representa uma mudança que se enquadra com facilidade no 
cenário da cultura local. Ou seja: se a criação de um cenário novo impli
ca, como falamos antes, na assimilação seletiva de insumos externos, no 
sentido de criar uma sinergia entre “o sacho e o computador”, no caso 
das comunidades agroextrativas do Baixo Tocantins o “sacho” está, sem 
dúvida nenhuma, mais presente do que o “computador”.

Trata-se de um quadro que, obviamente, muda de dinâmica à me

16
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dida em que se passa do problema do uso adequado dos recursos natu
rais disponíveis nas comunidades para iniciativas de desenvolvimento 
que focalizem a questão da verticalização da produção.

Aqui cabe indagar: — será que o “computador” pode se aproximar 
do “sacho”, se os seus usuários têm, via de regra, baixa escolaridade, re
duzido acesso ao mundo extra-local e uma noção de tempo ainda bas
tante influenciada pelos ciclos da natureza?

O POEMA responde a esta pergunta da seguinte maneira: — devido 
às modalidades de ocupação da Amazônia nos últimos anos, as tradicio
nais atividades agroextrativas das comunidades rurais da região entra
ram em decadência. Para os comunitários, em sua grande maioria, esta 
decadência dificilmente será superada através da troca das zonas rurais 
pelas zonas urbanas, uma vez que o destino dos migrantes na cidade, via 
de regra, são a favela e o mercado informal de trabalho. (MITSCHEIN, MI
RANDA, PARAENSE, 1989). Conseqüentemente, insumos para soluções 
precisam ser procurados e definidos onde o sujeito em questão ainda 
dispõe de recursos próprios, isto é, no campo.

Entretanto, para avançar neste caminho, as comunidades precisam 
deslocar o eixo de sua reprodução, substituindo determinadas ativida
des, como a agricultura itinerante, por modos mais complexos de re
produção. Este deslocamento implica, obviamente, que um determinado 
elenco de conhecimentos e habilidades, disponível na sociedade regio- 
nal/nacional, seja disponibilizado para o ator social em questão.

No entanto, isto não significa que são apenas as comunidades que 
precisam alcançar um novo patamar de aprendizagem. Aqueles que es
tão encarregados de operacionalizar este acesso têm que conhecer de 
modo sistemático as condições de reprodução e os conhecimentos acu
mulados do sujeito em questão, deixando-se nortear por um princípio 
que Vijaiya Sherry Chand e Anil K. Gupta (íggSdS)1 do Indian Institute o f

1 Chand e Gupta baseiam o seu enfoque em vastas pesquisas que dizem respeito à criati
vidade e, conseqüentemente, à importância de grassroot innovators para processos de 
desenvolvimento destinados ao uso sustentável de recursos naturais na índia. O POEMA
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M anagem ent abordaram com precisão, com as seguintes palavras:

“há uma grande tarefa, não em termos de realização 
prática, mas em termos de aprendizagem cognitiva ins
titucional, a qual demanda o reconhecimento de que (i) 

nenhum sistema de conhecimento em particular, do

minante ou não, é adequado para assegurar a susten- 

tabilidade do desenvolvimento, logo (ii) é necessária 

a cooperação entre os vários setores da sociedade.” 

(tradução livre e grifo, T.M.)

Neste sentido, a comunicação entre técnicos, formados nos centros 
do sistema de conhecimento dominante, e as comunidades rurais e seus 
representantes tem que ser transformada em um diálogo, que relacione 
diferentes experiências e sistemas de referência cognitiva, procurando 
identificar, a partir desta relação específica, os insumos apropriados e 
inovadores para a definição e a implementação de vias de desenvolvi
mento sustentável.

Na realidade, o apropriado e o inovador, enquanto caminhos con
cretos, surgirão a partir de um processo de fecundação entre os diferen
tes sistemas, criando as bases de aproximação, para lembrar os termos 
usados por Toffler, do “sacho ao computador” e vice-versa.

A sinergia entre estes dois mundos é indispensável, considerando
que:

▼  o mundo do sacho — na Amazônia representado pela enxa

da —, se for entregue à sua própria sorte, torna-se impotente 

diante da dinâmica do cenário de destruição; e

▼  o mundo do computador, se estiver desconectado do mundo da 
enxada, torna-se estéril, no sentido de produzir incontáveis 
agendas e discursos sem conseqüências.

Por outro lado, mesmo considerando que a vontade de criação de

iniciou os seus contatos com o Indian Institute for Management de Ahmedabad em 1996.

18



Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares"

Sinergias deste tipo, no sistema de conhecimento dominante, ainda não 
representa uma tendência hegemônica2, ela tem ganho espaços crescen
tes nos últimos anos.

No caso específico do POEMA, esta vontade manifesta-se de manei
ra exemplar no Sistema Agroflorestal (SAF) agricultura em andares, que 
tem sido elaborado e implementado em conjunto com agricultores fami
liares de diversas comunidades rurais do Pará.

Nesta publicação, este sistema é assunto de destaque, porque re

presenta um exemplo bem sucedido de diálogo entre atores diferentes 

— diferentes do ponto de vista de suas experiências, expectativas, siste

mas de conhecimento etc. —■ que se juntam para avançar na definição e 

na implementação de modos sustentáveis de aproveitamento dos recur

sos naturais na Amazônia, procurando identificar, assim, aqueles insu- 

mos sinergéticos que foram citados anteriormente.

Por outro lado, devido ao já mencionado gap  existente entre os 

preços pagos por matérias-primas e os preços pagos por produtos indus

trializados, o POEMA sempre realçou a necessidade de que sejam criadas 

condições para a verticalização da produção da agricultura familiar, uma 

vez que encara a criação de lin k a g es  entre atividades agrossilvopastoris 

e iniciativas de beneficiamento e processamento das matérias-primas, 

geradas por estas mesmas iniciativas, como insumos indispensáveis para 

perspectivas de desenvolvimento que visem equacionar o social, o eco

nômico e o ecológico na Amazônia.

No que diz respeito ao conjunto dos espaços produtivos da agri

cultura familiar, este Número 9 da Série POEMA não aborda os quintais e 

as áreas extrativas. Serão objeto de futuras publicações.

2 No caso da América Latina isto se deve, em grande parte, ao fato de que as elites têm en
carado “tradições culturais que não se enquadram no discurso técnico-científico de cu
nho ocidental como empecilho para o progresso e, portanto, como algo a ser superado.” 
(IMBIRIBA, MITSCHEIN, RUIZ, 1996:122).
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Convencido da indispensabilidade de cooperações interinstitucio- 

nais, o POEMA sempre procurou parceiros — dentro e fora da região — 

para avançar melhor na realização dos seus objetivos e de suas metas. 

No caso do agricultura em andares precisam ser destacadas a Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e a Secretaria de Agri

cultura do Estado do Pará (SAGRI), cujos técnicos, coordenados pelo en

genheiro agrônomo Pedro Saviniano Miranda e pelo engenheiro florestal 

Sinval Paiva, foram os esteios da elaboração e da implementação da pro

posta.

Têm que ser mencionados, também, Hans Miller e Silvio Brienza, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que deram 
apoio às discussões inicias, bem como Jean Dubois, do Instituto Rede 
Brasileira Agroflorestal (REBRAF), que, com seus conhecimentos e suas 
experiências, acompanha os passos do POEMA desde o início.

Thomas A. Mitschein

Coordenador Geral do POEMA
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Sistema Agroflorestal "Agricultura em 
Andares”

O desenvolvimento de atividades junto à Agricultura Familiar pres
supõe que os atores envolvidos no processo detenham conhecimentos 
sobre esta forma de produção bem como sobre o papel por ela desem
penhado na agroeconomia local, regional, e nacional.

Portanto, para se desenhar cenários de sucesso para a pequena 
agricultura na Amazônia, é necessário que se responda às seguintes 
questões:

Será, a Agricultura Familiar, uma forma de produção economi
camente viável ?

Terá, a Agricultura Familiar, condições de manter-se viável 
quando inserida em um cenário amazônico ?

No que se refere à Agricultura Familiar no contexto nacional, o 
Censo Agropecuário de 1975 permite a seguinte constatação: A pequena 
agricultura brasileira, mesmo mantendo somente 21% da superfície agrí
cola e recebendo 32% dos recursos aplicados no Crédito Rural, foi res
ponsável por 53% do valor total produzido pela agricultura (Tabela 01). 
Isto é, a pequena produção gerou 73% do volume destinado ao mercado 
Interno (alimentos) e 56,5% das destinações para exportação (café e soja), 
sendo responsável ainda por 82% da oferta global de empregos no setor.
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Tabela 01
Participação Relativa das Classes de Agricultura 
_____ na Agroeconomia Brasileira (em %)_____

Variáveis Classes de Agricultura
Pequena Média Grande Total

Área Ocupada 21,0 36,0 43,0 100,0
Finandamentu da Produção 32,0 45,0 23,0 100,0
Valor da Produção 53,0 33,0 14,0 100,0
Produção para o Mercado Interno 73,0 21,0 6,0 100,0
Produção para o Mercado externo 56,5 36,0 7,5 100,0
Oferta de Emprego 82,0 15,0 3,0 100,0

Fonte: IBGE - Censo A gropecuário, 1 9 7 5  
(Extraído de A  FORÇA dos pequenos, 1984)

O Censo de 1985 traz, também, informações reveladoras: em um 
rol de dezesseis produtos (Tabela 02), a agricultura familiar é hegemôni
ca em treze, sendo superada pela agricultura patronal somente em soja 
(53,6%), arroz (60,4%) e cana-de-açúcar (82,5%). No que concerne aos re
banhos (Tabela 03), os agricultores familiares detém 18,0% do rebanho 
bovino, 33,0% do suíno e 35,0% do rebanho avícola nacional.

/
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Tabela 02
Participação da Agricultura Familiar 

na Oferta Agrícola - 1985 (em %)

Culturas Agricultura
Familiar

Agricultura
Patronal

Batata inglesa 42,0 8,0
Trigo 42,0 13,0
Cacau 40,0 9,0
Banana 35,0 7,0

:CaMW!; 32,0 14,0
34,0 13,0

Feijão (Ia safra) 34,0 6,0
Algodão 35,0 11,0
Tomate 30,0 8,0
Laranja 31,0 22,0
Mandioca 33,0 4,0
sòjiip'-r 26,0 30,0
Arroz 21,0 32,0
Cana de açúcar 11,0 52,0
Leite vendido para consumo 32,0 17,0
Ovos vendidos para consumo 36,0 8,0

Fonte: IBGE - Censo A gropecuário  
(Extraído de FILGUEIRAS, 19 9 5)

Tabela 03
Participação da Agricultura Familiar 

no Rebanho Nacional - 1985
"'i %■ A  M i

Animais Efetivos Totais 
(em milhões)

Agricultura
Familiar

Agricultura
Patronali

N° N° %
Bovinos 128,0 22,8 17,8 52,3 40,9
Suínos 30,5 10,2 33,4 1,7 5,6
Aves 438,8 152,8 34,8 17,1 3,9

Fonte: IBGE - Censo A gropecuário  
(Extraído de FILGUEIRAS, 19 9 5 )

Como se pode observar, a questão não está necessariamente ligada 
à viabilidade ou não da agricultura familiar, e sim a como isto dar-se-ia 
na Amazônia e, o que também é importante, em um enfoque voltado 
para o desenvolvimento sustentável.

Tal assertiva remete, necessariamente, a um estudo das potenciali
dades e limitações agroeconômicas dos ecossistemas amazônicos, assim
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como das experiências produtivas da pequena agricultura neste contexto 
e das propostas tecnológicas que poderiam, ou deveriam, aumentar-lhe a 
eficiência.

1. O Meio Ambiente Amazônico e a 
Sustentabüidade

Embora, para alguns, a exuberância da floresta amazônica ainda 
possa aparentar ser reflexo de uma presuntiva fertilidade dos solos da 
região, isto não é verdadeiro. Estudos realizados pelo Serviço Nacional de 
Levantamento e Conservação de Solos da EMBRAPA (1989) demonstram 
a predominância de solos de baixa fertilidade, registrando também pro
blemas relacionados à drenagem, ao relevo e, de forma mais abrangente, 
à fragilidade dos ecossistemas locais, concluindo que as principais voca
ções dos ecossistemas amazônicos são a preservação e o extrativismo, o 
que se confirma no caso da Amazônia Paraense. Em termos numéricos 
(Tabela 04), isto implicaria em afirmar que aproximadamente 2,8% do 
território paraense teriam vocação para a instalação de empreendimen
tos pecuários, 81,9% deveriam ser reservados ao extrativismo (com al
guma exploração secundária do tipo cultivo perene) e 15,3% preserva
dos. Tanto nos 81,9% destinados ao extrativismo e cultivos perenes 
quanto nas áreas com vocação pecuária permaneceriam presentes os ris
cos de degradação ambiental.
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Tabela 04
Vocação dos Ecossistemas da 

Amazônia Paraense (em % )

p f t . Vocações Brasil Região Norte Pará
pPreservação 33,2 22,3 15,3
^Extrativismo 25,6 67,1 81,9

Simples - 57,9 0,0
RifiCom Exploração Secundária - 9,2 81,9
*Lavoura 29,5 8,7 0,0
j Pecuária 11,7 1,9 2,8
W i?  Total 100,0 100,0 100,0

Fonte: EMBRAPA/SNCLS 
(Adaptado a partir de CERRI, 1989)

A  retirada da floresta exporia os solos à impactação direta das 
Chuvas com a conseqüente lavagem dos nutrientes e erosão laminar. Os 
Ptios solares sobre-aqueceriam o solo, constituindo risco para a preser
vação da macro e microvida e, refletidos pela parca cobertura vegetal, 
reduziriam a formação de chuvas no local. Sem a tensão provocada pelas 
raízes das árvores os lençóis freáticos se aprofundariam. Como conse- 
qüência das queimadas, o dióxido de carbono liberado pela combustão 
elevaria a temperatura global do planeta com os desdobramentos previ- 
aívcis.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CERRI, 1990), 
a substituição da massa florestal amazônica por pastagens (Tabela 05) 
Implicaria, por um lado, na redução, em 26,1%, da precipitação pluviomé- 
trica total da região, e, por outro, na elevação da temperatura média em 
10,6%.

Tabela 05
Mudanças no Clima da Amazônia 

(se a floresta fosse substituída por pasto)
HÈ&i Variáveis Floresta (a) Pastagem (b) (b/a) %
(Precipitação total (mm/dia) 6,75 4,99 -26,1
Evapotranspiração (mm/dia) 4,54 3,18 -30,0
Temperatura média do ar CC) 23,50 26,00 +10,6

Fonte: INPE/Carlos N obre  
(Extraído de CERRI, 1990)

# r-
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1.10 Sistema Tradicional de Cultivo

Nas comunidades tradicionais, de ocupação espontânea no final do 
século XIX e início do século atual, os agricultores, ao implantar seus ro
çados através do sistema corte-e-queima, eliminavam a floresta existente 
em uma área de aproximadamente dois hectares (6,6 tarefas), para o 
plantio de culturas alimentares básicas (arroz, milho, mandioca e feijão). 
Após o arranquio da mandioca (segundo ano), a área entrava em “pou
sio” ou “descanso”, por um período relativamente longo, durante o qual 
ocorria a regeneração natural da cobértura vegetal e do solo. Findo este 
período, seguia-se tuna nova derrubada, queima, e implementação de no
vos roçados.

Tal prática se fazia necessária visto que a eliminação da cobertura 
vegetal expunha as áreas de cultivo à ação das chuvas, que carregavam 
os nutrientes para as camadas mais profundas do solo ou os arrastavam 
para as áreas mais baixas, depressões e cursos d’água. Com isto, a área 
perdia sua capacidade produtiva, isto é, estava “cansada”.

A intensificação do processo de ocupação econômica da Amazônia 
colocou em xeque a sustentabilidade deste modelo: impedida, pelo sis
tema de loteamento, de expandir-se espacialmente, a pequena agricultu
ra, à medida em que aumentava seu contingente populacional, era força
da primeiramente a aumentar a extensão de seus roçados e depois a 
subdividir seus lotes, minifundizando-os. Com isto, reduzia-se o tempo 
de “pousio”, comprometia-se a capacidade produtiva dos solos e das fa
mílias, inviabilizava-se um modo de vida.

1.2 O Modelo de Desenvolvimento da Agricultura nos 
Anos 70

O projeto de modernização da agricultura nacional, durante os go
vernos militares, é outro aspecto a ser considerado. Atrelado às premis
sas da Revolução Verde, estimulava a instalação de monocultivos, o uso

26



Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares"

de mecanização, agrotóxicos e fertilizantes sintéticos.

Estudos realizados pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abas
tecimento de Santa Catarina — Estado que dispõe de solos mais estrutu
rados, médias de temperatura e pluviometria mais amenas que nossa re
gião — alertam para o caráter eco-agressor dos monocultivos: enquanto 
sob cobertura florestal a perda de solo é de 4 kg/ha/ano, com pastagens 
esta cifra se eleva para 400 kg, para 20 toneladas, se a cobertura for soja, 
25 t, no caso do arroz, e 38 t para o feijão. Por outro lado, os resultados 
obtidos na Fazenda Experimental do Instituto Agronômico de Campinas 

(CERRI, 1989) confirmam estes valores.

Para a EMBRAPA (RIBEIRO, 1985), o sistema de mecanização tradi
cional — ainda o mais praticado, pelo menos na região norte do país — 
concorre para a compactação dos solos, com prejuízos para o desenvol
vimento de sistemas radiculares, redução da capacidade de drenagem e, 
conseqüentemente, erosão dos solos.

No que se refere aos agrotóxicos, sua adoção não tem levado ao 
controle efetivo de pragas e doenças. Pelo contrário, enquanto o número 
de produtos registrados elevou-se em 317,5% entre 1964 e 1980, o nú
mero de espécies que causam prejuízos à lavoura cresceu, no período 
compreendido entre 1956 e 1976, em 307,1%, sendo registradas 400 
“pragas novas”, isto é, espécies que ainda não haviam sido observadas 
atacando lavouras (A TERRA envenenada, 1984). Os únicos resultados 
que podem realmente ser creditados à difusão de agrotóxicos são a con
taminação do Homem, dos Alimentos e do Meio Ambiente. Entretanto, ao 
longo de todo o processo de “Modernização da Agricultura”, a difusão 
dos agrotóxicos se fez à margem da discussão principal, que seria sobre 
a capacidade inerente aos monocultivos de promover a “especialização” 

de espécies enquanto pragas.

Finalmente, temos os fertilizantes sintéticos. Estes, além de serem 
geralmente acidificadores dos solos — o que traz o comprometimento 
das macro e microvidas, as quais não resistem a elevados índices de aci
dez — , também contribuem para acelerar o processo de desdobramento
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da matéria orgânica, reduzindo sua capacidade, por exemplo, de arma
zenar água.

O que também preocupa quanto aos fertilizantes sintéticos é que 
sua introdução tem sido feita em substituição à Matéria Orgânica, como 
se pode observar na Tabela 06, em que é patente a redução dos quantita
tivos referentes aos estabelecimentos agrícolas que adotam a Matéria 
Orgânica isolada ou em associação com fertilizantes sintéticos, enquanto 
se eleva o uso exclusivo destes últimos.

Tabela 06
Uso de Fertilizantes por Categoria

Anos Adubos
Orgânicos

Adubos Orgânicos 
+ Adubos Químicos

Adubos
Químicos

1960 75,0 25,0 0,0
1970 49,0 35,0 16,0
1975 25,0 62,0 13,0
1980 13,0 69,0 18,0

Fonte: IBGE - Censos A gropecuários de 1960, 1970 , 1 9 7 5  e 1980.

Desta forma, as premissas da Revolução Verde em nada contribui
riam para um desenvolvimento sustentável da região amazônica

2. Agricultura Familiar na Amazônia

Levantamentos de campo realizados pelo POEMA em 1991/1992 
indicam como valores médios, para tuna família de pequenos agriculto
res na Amazônia Paraense, a presença de 2,2 Equivalentes-Homem de 
Trabalho (EqHt) e 3,8 Equivalentes-Homem de Consumo.(EqHc). Isto im
plica em afirmar que, em média, uma família teria a capacidade de tra
balho equivalente a de 2,2 homens adultos e um requerimento de con
sumo idêntico ao de 3,8 homens. Tal constatação pressupõe a adoção de 
procedimentos tecnológicos capazes de “aplainar” esta diferença, a par
tir de especificidades que são próprias da agricultura familiar, conside
rada sua inserção no cenário amazônico, entre as quais:

Ü
28



Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares

1. A utilização simultânea de três espaços produtivos (casa, roçado 
e mata) para o suprimento das demandas do orçamento familiar 
(Figura 01). Neste caso, estes espaços devem ser vistos como ge
radores de renda e, ao mesmo tempo, consumidores de traba
lho.

2. A ocupação econômica das áreas de roçado é realizada pelo sis
tema corte-e-queima, o qual promove a exaustão dos nutrientes 
em três anos, aproximadamente, sendo portanto insustentável a 
longo prazo. Configuram-se como exceção os casos em que é 
praticado o pousio florestal de longa duração.

3. Ao ser novamente cultivada, a gleba que passou pelo “pousio” 
responde com menores volumes de produção (Quadro 01), for
çando a expansão da área de roçado, o que por sua vez reduz o 
tempo de pousio, tendo como conseqüência uma nova queda 
nos rendimentos de lavoura.

4. A expansão das áreas de cultivo pressupõe um adicional de for
ça de trabalho, o qual só pode ser obtido através do engajamen
to precoce de crianças no processo produtivo, isto é, as crianças 
deixam a escola para contribuir com a manutenção familiar.

5. O dispêndio de trabalho com o preparo de área e os tratos cul
turais (especificamente a capina) consomem em média 58,6% de 
todo o trabalho gasto nos cultivos (Tabela 07), podendo chegar 
a 73,2%, como no caso do caupi. Em princípio, a sobre- 
exploração poderia ser minimizada com o incremento de culti
vos permanentes, os quais, sombreando a área, reduziriam a 
ocorrência de invasoras, ou com a perenização dos roçados 
através do uso intensivo de matéria orgânica e equipamentos a 
tração animal.

6. A comercialização da produção obtida também traz dificulda
des a serem enfrentadas pelos camponeses, quando se conside
ra que a maior parte dos preços finais é gerada e apropriada no 
processo de circulação da produção, pela cadeia de intermedia-
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ção. Por exemplo, em 1993, no Município de Igarapé Miri (Qua
dro 02), o percentual retido pelos produtores diretos de arroz 
era de 25,0% do preço final, aproximadamente. Da mesma for
ma, no Município de Abaetetuba, em 1994, os camponeses só 
conseguiam reter em suas mãos 28,53% do valor atingido pela 
banana no mercado consumidor (Quadro 03).

7. A flutuação dos preços no mercado tem gerado resultados nega
tivos para a agricultura familiar. No período de 1992 até 1996 
(Tabela 08) a variação média dos preços pagos aos camponeses 
foi de 46,4%.

Figura 01
Agricultura Familiar na Amazônia 
Espaços de Reprodução Econômica

Fonte: Poem a  - Setor de Projetos Integrados, 1994
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Quadro 01
, Conseqüência de Uso dos Solos em Lotes Agrícolas de 25,0 ha

Fonte: POEMA -  Setor de Agrossilvicultura, 1994. 
A d aptado de MITSCHEIN, MAGAVE, eJUNQUEIRO, 1994.
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Quadro 02 
Fluxograma de 

Comercialização de Arroz 
Município de Igarapé Miri -  1992

U S $  0 , 1 2  /  k g

U S $  0 , 4 8  /  k g

Quadro 03
Fluxograma de Comercialização 
de Banana (Frutos)
Município de Abaete tuba -1994

Fonte: NAGAISHI, BARDIN  
c CARDOSO, 1998.

Fonte: MIRANDA, Pedro  
Saviniano, 199 2.
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Tabela 07
Participação Relativa das Práticas Agrícolas

Produtos
Práticas Agrícolas

Preparo 
de Área

Tratos
Culturais Total

Arroz 46,8 19,1 65,9
Milho 38,6 31,6 70,2
Caupi 53,7 19,5 73,2
Mandioca 18,8 13,7 32,5
Algodão 10,8 40,5 51,3
Média 33,7 24,9 58,6

Fonte: MIRANDA, Pedro, 19 9 5

Tabela 08
Flutuação dos Preços Agrícolas

no Mercac o de Belém -  1992-1996 (em US$)

H p  Produtos Unidade Fev/92 Fev/96
Variação

(%)
1'G nipo Um -  Alimentos Básicos
Arroz _______Kg_ 0,22 0,17 -22,7
Caupi Kg 0,50 0,31 -38,0
Milho ______ K(L 0,16 0,10 -37,5
Mandioca (Farinha) _______Kg_ 0,50 0,22 -56,0
Média -38,6

IG ru p o Dois -  Produtos Não-Tradicionais
Larania U 0,04 0,01 -75,0
limão u 0,02 0,01 -50,0
Coco u 0,28 0,16 -42,9
Média -56,0

IGniDO Três -  Produtos Tradicionais
Banana Cacho 2,78 1,60 -42,4
Bacaba Lata 1,58 2,24 +41,7 (E)
PuDunha Cacho 1,90 1,05 -44,7
Cupuaçu U 0,79 0,42 -46,8
Média -44,7
M édia Geral -46,4

Fonte: POEMA. Setor de Projetos Integrados, 19 9 6  
(E) - Excluído do cálculo.

0 ttJversidtod3 Federa! do
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3. 0 Sistema Agroflorestal "Agricultura em 
Andares” e sua Concepção Teórica

Os questionamentos que levaram à concepção do sistema agroflo
restal “Agricultura em Andares” têm como ponto de partida a constata
ção de que, no início da década de 90, era inexpressiva a oferta de siste
mas agrícolas/florestais que fossem, ao mesmo tempo, economicamente 
viáveis e socialmente apropriados às condições sócio-econômicas e am
bientais da pequena agricultura na Amazônia.

Face a esta constatação, buscou-se desenvolver um sistema de cul
tivo que, fornecendo resultados económico-financeiros vantajosos, con
tribuísse também para a desaceleração da devastação/poluição ambien
tal, tanto pela não-utilização de agrotóxicos, como pela redução dos ín
dices vigentes de destruição florestal.

Tal iniciativa implicava em uma maior compreensão do Homem 
Amazônico em sua relação com o Meio Ambiente, esta mediada pela tec
nologia

No que concerne aos espaços denominados casa e mata, a estraté
gia privilegiou ações de inventário, manejo e redimensionamento das es
pécies existentes, tendo em vista o atendimento das demandas de con
sumo. Quanto ao roçado, o qual funciona também como elemento norte- 
ador das trocas com o mercado exterior à comunidade, buscou-se um 
sistema de cultivo que pudesse corrigir as distorções existentes no sis
tema tradicional sem repetir os danos ocasionados pela a g ricu ltu ra  d e  

in sum os. Além disso, tal sistema deveria ser, por concepção, adaptado às 
características sócio-econômicas e ambientais do interior amazônico.

Os estudos realizados por diferentes pesquisadores junto a comu
nidades indígenas, entre os quais CERON (1990) e POSEY e ANDERSON 
(1984), permitiram ao POEMA delinear um Sistema Agroflorestal que 
admitia elementos da Agricultura Indígena.

O dimensionamento deste sistema adotou como referencial a su-
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------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ —

^erfície normalmente ocupada, em áreas de floresta, pela projeção orto
gonal da copa de uma espécie emergente, ou seja, aproximadamente 
4Q0m2.

Nesta área eram dispostas as espécies permanentes e semi- 
permanentes segundo duas malhas, originalmente de 2,5 m x 2,5 m, as 
Quais se interceptam (Figura 02). Este arranjo espacial configurou tuna 
Ulüdade modular formada por sete estratos ou andares, a saber:

Io Andar - Plantas herbáceas temporárias de até 1 m de altura, respon
sáveis por cobrir o solo, protegendo-o da lavagem dos nutri
entes pelas águas das chuvas, e, ao mesmo tempo, pelo for
necimento de sombra e matéria orgânica às mudas das espé
cies semi-permanentes, como: o arroz (Oryza sativa), melan
cia (Citrillus lanatus), feijão (Phaseolus vulgaris), caupi (Vigna 

unguiculata), abóbora (Cucurbita moschata), batata-doce 
(Ipomea batata), amendoim (A ra chis hypogoea) e maxixe 
(C ucum is anguria).

2o Andar - Plantas semi-arbustivas ou semi-lenhosas, de até 2 m de altu
ra, com funções idênticas às do Io andar, como: quiabo 
(A behnoschus esculentus), pimenta (Capsicum  sp), abacaxi 
(Arianas comosus), milho (Zea mays), mandioca (M anihot 

utilíssim a)1, pimentão (Capsicum  anuum ), gergehm (Sesam um  

indicum), tomate (Lycopersicum  esculentum ).

Estes dois primeiros estratos reproduzem o tipo de roçado tradici
onal da agricultura familiar amazônica, sendo responsáveis tanto pela 
redução do trabalho dispendido na eliminação de invasoras como pela 
geração dos primeiros produtos, quer para auto-consumo ou para co
mercialização.

3o Andar - Formado por espécies semi-perenes como banana (M usa sp)

1 A mandioca tem sido usada por comunidades indígenas como repelente de pragas de 
Bolo, e, em combinação com a bananeira, na recuperação de áreas degradadas, por suas
características de concentrar nutrientes nas folhas, as quais, normalmente, não são de
mandadas como principal produto nestas duas espécies.

I
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e, ocasionalmente, mamão (Carica papaya) e mamona 
(Ricinus com m unis). Age no processo de geração de renda 
como uma espécie de “ponte” entre a safra das espécies tem
porárias e o início da fase produtiva das espécies arbóreas, 
tendo também influência determinante na proteção do solo 
contra a lavagem de nutrientes, por diminuir a impactação 
das chuvas sobre a terra, tanto através do teto formado por 
sua parte aérea quanto pela utilização das folhas como co
bertura morta.

4o Andar - Pequenas árvores, até 6 m de altura, que têm a finalidade de 
formar um micro-clima adequado à recomposição da área, 
como: café (C offea  arábica) e urucu (Bixa orellaná)

5o Andar - Espécies arbóreas de médio porte como o cacau (Theobrom a  

cacao)

6o Andar - Árvores de médio a grande porte como a seringueira (H evea  

brasiliensis).

7 o Andar - Árvores que no módulo desempenham as mesmas funções 
das espécies emergentes na floresta, como a castanha do pa- 
rá (Bertholletia excelsa)

Estes estratos (do 4o ao 7o), formados por espécies permanentes, 
têm a função de absorver os nutrientes das camadas mais profundas do 
solo, depositando-os na superfície através da queda das folhas.

O arranjo cria, do 3o ao 7o andar, uma densidade populacional de 
205 plantas por módulo (5.125 indivíduos/hectare), com uma nítida pre
dominância de bananeiras (50,73% do total de indivíduos)
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Figura 02
Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares”

________Arranjo Espacial da Proposta Original________
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Fonte: MIRANDA, Pedro Saviniano,1991.

Legenda
#  - 7o Andar - Castanheira
#  - 6o Andar - Seringueira 
0  - 5o Andar - Cacaueiro 

©  - 4o Andar - Urucuzeiro 

O - 4o Andar - Cafeeiro
#  - 3o Andar - Bananeira

O que se propunha na época (1990/92), era que cada família culti
vasse sete hectares com este sistema para que fossem atendidas as de
mandas de seus orçamentos familiares. Desta forma, para cada vinte e

37



Série Poema 9

cinco hectares (área média da pequena agricultura no Estado), 7,0 ha se
riam ocupados com sistemas agroflorestais, 1,0 ha com agricultura de 
subsistência e moradia e os treze restantes destinados à reserva flores
tal, isto é, reserva de biodiversidade.

3.1 Construindo um Sistema Agroflorestal (SAF) com o 
Campesinato Amazônico

Para o início dos trabalhos foram selecionadas quatro comunida
des (denominadas, a partir de então, de comunidades-piloto): duas na 
Região do Baixo Tocantins (Urubuéua Fátima, em Abaetetuba, e Camuri- 
tuba Beira, em Moju), uma no Arquipélago do Marajó (Praia Grande, em 
Ponta de Pedras); e a quarta no Araguaia Paraense (Novo Paraíso, em São 
Geraldo do Araguaia).

Além das diferenças existentes entre elas — origem migracional da 
população, tipologia do ecossistema, estágio de desenvolvimento da 
agroeconomia etc. —, estas comunidades assentam-se em macro- 
ecossistemas que, em conjunto, ocupam 40% da superfície do Estado do 
Pará. Tais condições possibilitariam que estratégias bem sucedidas de 
ocupação econômica dos seus ecossistemas pudessem ser replicadas 
para uma parcela considerável da agricultura familiar do Estado.

Enquanto uma parte da equipe técnica inventariava os bosques re
manescentes em cada comunidade, eram realizadas reuniões com o con
junto dos produtores ali residentes, no intuito de aprofundar as discus
sões sobre a problemática local.

Ao serem indagados sobre seu principal problema, invariavelmente 
a resposta era “renda insuficiente”. A partir de então o debate tomava o 
rumo abaixo especificado:

Renda Insuficiente o  Produção Insuficiente ■=> Perda de Fertilidade dos Solos

Em seguida, foram discutidos diferentes procedimentos tecnológi
cos de recuperação/aumento da fertilidade dos solos (uso de matéria or-
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gânica, uso de leguminosas, encapoeiramento etc.), as possibilidades e as 
limitações enfrentadas pela comunidade em sua implementação, como 
por exemplo: disponibilidade de recursos monetários para aquisição de 
insumos, dispêndio elevado de trabalho, baixa capacidade produtiva das 
capoeiras. Destes questionamentos concluiu-se que a alternativa mais 
afinada com as possibilidades daquele momento era o encapoeiramento, 
desde que fosse possível elevar sua capacidade produtiva.

Foi então apresentado para discussão o SAF “Agricultura em Anda
res”. Os produtores presentes passaram a questionar algumas caracterís
ticas da proposta e, simultaneamente, a propor modificações/ aprimo
ramentos.

Assim, o arranjo espacial original foi evoluindo até atingir um 
la y o u t consensual para aquele momento (Figura 03).
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Figura 03
Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares” 
Arranjo Espacial após Discussões Comunitárias
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Fonte: POEMA - Setor de Agrossilvicultura.

Legenda
♦  - 7o Andar - Castanheira, Mangueira, Andirobeira.

®  - 6o Andar - Seringueira, Cupuaçuzeiro, Abacateiro 
^  - 6o Andar - Coqueiro, Bacabeira

+  - 5o Andar - Pupunheira, Açaizeiro 

®  - 4o Andar - Murucizeiro, Goiabeira, Cajueiro, L im o e ir o  
O  - 4o Andar - Cafeeiro

•  - 3o Andar - Bananeira

O  3o Andar - Mamoeiro, Bananeira Nanica

Nesta nova configuração, admitiram-se as seguintes modificações:
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3o Andar - O número de bananeiras for reduzido de 104 para 64 toucei- 
ras. Com isto, reduziu-se a densidade populacional, e, conse- 
qüentemente, a concorrência entre as plantas.

4o Andar - Passou a abranger também as espécies que, no modelo origi
nal, estavam previstas para o quinto estrato. Além disso, o 
número total de indivíduos, neste estrato, foi reduzido de 84 
para 16 com os mesmos resultados supra-referidos. Admitiu- 
se também a inclusão de outras espécies, como: laranja 
(Citrus sinensis), limão (Citrus limon), caju (A n arcadium  

occidentalis), muruci (Byrsonim a crassifolia), goiaba (Psidium  

guajava) e outras de mesmas características. Foram definidas 
zonas por intensidade de luz — quando mais periférica a po
sição da planta, maior intensidade de luz, quanto mais inter
na, maior densidade de sombra.

5o Andar - Passou a ser composto por palmeiras “finas”, como: açaí 
(Euterpe oleraceae), bacaba (O enocarpus bacaba), pupunha 
(Guilielm a speciosa), formando um novo dossel, mais elevado 
e de sombra menos densa que a ocorrente nos estratos ante
riores, totalizando 20 indivíduos.

6o Andar - Propôs-se que árvores de médio a grande porte pudessem ser 
intercaladas ou não com palmeiras “grossas”. Apenas oito 
espécimes permaneceram neste estrato. As espécies mais 
demandadas pelas famílias interagentes foram coco (Cocos 

nucifera), cupuaçu (Theobrom a grandiflorum ), jenipapo 
(Genipa am ericana) e carambola (A verrhoa carambola).

7o Andar - Admitiu-se também a introdução de outras espécies, como: 
andiroba (Carapa guianensis), manga (M angifera indica), ta
perebá (Spondias lutea), bacuri (Platonia insiginis), sapotilha 
(A chras sapota), entre outras.

A opção de trabalhar por tipo de planta segundo forma e dimensão 
de copas, caules e sistemas radiculares, bem como das funções desem
penhadas por cada indivíduo na recuperação das áreas, permitiu uma
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maior flexibilidade na composição florística dos módulos, sendo que, 
nos primeiros dois anos de implementação da proposta, foram registra
das mais de uma centena de combinações diferentes, determinadas e 
cultivadas pelos próprios agricultores de acordo com as características 
dos mercados locais, preferências pessoais etc.

No que concerne ao arranjo espacial, o módulo passou a configu
rar-se como um quadrado de 20 m de lado, no qual, concomitantemente 
ao plantio do roçado tradicional, são colocadas sessenta e quatro frutei
ras de ciclo curto no espaçamento 2,5 m x 2,5 m, dispostas da seguinte 
forma: perifericamente, 28 mamoeiros — substituídos, após o terceiro 
ano, por bananeiras nanicas (baixo porte) — , e, como porção central, 36 
bananeiras.

Tal malha determina a geração de quatro quadrados concêntricos. 
No centro do quadrado mais interno é colocado um indivíduo pertencen
te ao 7o andar (mangueira por exemplo). A partir de então, do centro 
para fora e sempre no centro de cada grupo de quatro bananeiras são 
plantados: 8 cafeeiros; 4 palmeiras “grossas”, 4 outras árvores do 6o an
dar, e 8 palmeiras “finas”, resultando uma disposição — palmeira “gros
sa” - palmeira “fina” - árvore - palmeira “fina” - palmeira “grossa” — a 
cada lado do terceiro quadrado, e, finalmente, no segmento mais exter
no, 1 2  plantas do 4o andar, às quais são intercaladas 1 2  p a lm e ir a s  “fi
nas”.

Desta forma, a densidade populacional de 205 plantas por módulo, 
prevista no sistema original, foi reduzida para 113 plantas por módulo 
(2.825 indivíduos/hectare). Esta diminuição de 45% na densidade da po
pulação correspondeu em termos práticos a uma sensível redução dos 
níveis de concorrência. Manteve-se, de qualquer forma, uma densidade 
similar à de mata de várzea. É justamente este adensamento que, com a 
diversidade de espécies, assegura a reprodução, de forma razoavelmente 
controlada, do processo de regeneração dos solos alterados por outros 
sistemas de cultivo. Tal processo, monitorado por análises laboratoriais, 
indicou aumento no teor de matéria orgânica de até 3,7 vezes em apenas 
30 meses após plantio.
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A prática tem demonstrado, entretanto, que o espaçamento, e con- 
seqüentemente as dimensões de cada módulo agroflorestal, dependem 
do nível de fertilidade dos solos onde o módulo for implantado, poden- 

| do atingir compassos de 4,0 m x 4,0 m e até 1.024 m2 de área por mó-

I dulo.

Além disso, deve-se considerar que o sombreamento crescente da 
; área ocasiona uma redução da ocorrência de invasoras, reduzindo o dis

pêndio de trabalho já no segundo ano de cultivo.

Salienta-se ainda que uma área cultivada desta forma tende a 
1 transformar-se, permanentemente, em uma agrofloresta altamente pro

dutiva, onde, embora a concorrência por luz, água e nutrientes ocasione 
! baixos rendimentos por planta, estes são compensados pela geração de 

maiores massas de renda por unidade de área.

! A produção começa a ser obtida logo no primeiro ano com a co
lheita das culturas alimentares básicas. A partir deste momento, gradu
almente, as outras espécies entram em produção até a estabilização do 
sistema no décimo ano de cultivo, aproximadamente.

A partir do terceiro/quarto anos, a sombra fornecida pelo teto flo
restal determina o não-aproveitamento da área para o cultivo de espécies 

i produtoras de alimentos básicos (normalmente heliófilas), não impedin
do, contudo, o plantio de hortaliças ou espécies medicinais que supor- 

| tem sombra densa, ou mesmo, que se pratique a criação de aves para 
consumo e venda. Da mesma maneira, com a formação do teto florestal, 
a produção de bananas reduz-se até paralisar por volta do sétimo ano

A implantação dos módulos é gradativa, aproximadamente três 
1  unidades por ano/família, cada etapa criando as condições para o desen- 
|  volvimento daquela que lhe seguirá.

Dentre as vantagens apresentadas por este modelo deve-se desta
car uma produção diversificada e distribuída ao longo do ano. Assim, 
diminuem-se os efeitos negativos das oscilações sazonais dos preços dos 

produtos oferecidos ao mercado.
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No que concerne às vantagens ecológicas pode-se afirmar que:

a) Os produtores deixam de destruir a floresta e produzir gases 
tóxicos (dióxido de carbono), passando a recuperar o solo atra
vés do reaproveitamento natural das folhas caídas (ciclagem de 
nutrientes);

b) A cada vinte e cinco hectares ocupados pela agricultura familiar, 
desde que esta invista no SAF “Agricultura em Andares”, 1,65 
hectares serão ocupados com este sistema e 20 ha, (descontada 
a área ocupada com outras atividades — horta, roçado pereni- 
zado, açaizal, moradia, pomar doméstico, pequenas criações 
etc.) serão preservados, em uma proporção de 1:12, isto é, doze 
hectares salvos da destruição para cada hectare ocupado com o 
sistema proposto;

c) O reflorestamento contribui para a perenização dos ecossiste
mas dos rios através da formação de microclima capaz de redu
zir as taxas de evaporação dos cursos d’àgua;

d) Diminui a pressão demográfica sobre a floresta, posto que cada 
unidade produtiva garantirá, em condições vantajosas, a repro
dução econômica da família que a compõe;

e) O trabalho destinado ao cultivo das espécies de ciclo curto (ro
çado tradicional) estará sendo naturalmente reduzido até man- 
ter-se um pouco acima dos limites do auto-abastecimento; e

f) Dispensa-se o controle de pragas e doenças com agroquímicos.

3.2 Viabilidade Econômica do Sistema Agroflorestal 
"Agricultura em Andares”

Delineado o sistema de cultivo, passou-se a estudar sua viabilidade 
econômica, avaliando-o sob os aspectos de produção/renda gerada e 
dispêndio de trabalho necessário à sua implementação: nesta etapa o ob-
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jetivo maior foi o de criar uma margem de segurança capaz de garantir o 

sucesso do empreendimento.

Quanto aos rendimentos mínimos por pé, as discussões foram 
conduzidas sob os seguintes critérios: cada vez que, pelo menos um dos 
agricultores participantes, tendo por base sua experiência como produ
tor, encontrava uma possibilidade de insucesso (doenças, intempéries 
etc.), os rendimentos de lavoura sofriam um rebaixamento de seus volu
mes. Destarte, ao final dos trabalhos, foram consignados valores corres
pondentes a 50,0% (cinqüenta por cento) dos rendimentos típicos das 
áreas de quintais, ou, ainda, 25,0% (vinte e cinco por cento) dos rendi
mentos normalmente alcançados em monocultivos ditos tecnificados.

Na prática, esta medida mostrou-se acertada visto que plantadores 
do Sistema, nas comunidades de Camurituba Beira e Praia Grande, repor
tam-se a rendimentos por pé similares no caso de Banana e Pupunha e 
até superiores quando se trata de Limão.

Para efeito de cálculo foram considerados 85% (oitenta e cinco por 
cento) dos preços recebidos pelos agricultores na porteira do empreen

dimento.

Assim, determinados estes quantitativos, concluiu-se que a receita 
mínima a ser esperada em um módulo estabilizado do SAF “Agricultura 
em Andares”, seria de US$ 183,09/ano, ou USS 15,26/mês, o que equi
valeria, em fevereiro de 1992, a 0,199 salários mínimos por mês.2

Para a determinação da renda requerida pelas famílias, descrita nas 
reuniões como aquela que “...permitisse que as famílias não mais resol
vessem migrar para os centros urbanos, abandonando seus lotes”, os 
produtores foram consultados individualmente sendo-lhes solicitado que 
considerassem como renda toda aquela advinda do processo produtivo 

(consumo e comercialização), desprezando outras fontes como, por 
exemplo, aposentadoria, recursos enviados por parentes distantes etc. 
Esta renda foi fixada em 4,6 salários mínimos (média ponderada entre as

2 Em fevereiro/92 um salário mínimo correspondia a US$ 76,67.
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cento e sessenta e quatro famílias entrevistadas nas quatro comunida
des-piloto, o que correspondia a 4,0 salários minimos para as comunida
des do estuário e 6,0 salários para Novo Paraíso).

A etapa seguinte consistiu em determinar a correspondência entre 
a Renda Média Mensal Requerida por comunidade e o Número Médio de 
EqHc/família de cada uma delas obtendo-se para:

Novo Paraíso: US$ 121,05/EqHc 
Praia Grande: US$ 87,62/EqHc 
Urubuéua Fátima: US$ 82,88/EqHc 
Camurituba Beira: US$ 74,80/EqHc

Finalmente, procurou-se estimar o dispêndio de trabalho deman
dado por cada unidade modular do Sistema Agroflorestal. Tal como des
crito anteriormente, tal dispêndio foi maximizado como medida de segu
rança. Assim, considerou-se que o trabalho necessário para condução de 
cada planta seria idêntico ao do monocultivo (total de jornadas de tra- 
balho/número de pés/ha, em cada uma das práticas agronômicas). Como 
resultado desta projeção admite-se como dispêndio máximo de trabalho 
no modelo 15,4 jornadas de trabalho/módulo agroflorestal/ano o que 
equivale ao comprometimento de 0,06417EqHt.3

Com parâmetros assim definidos levantou-se, junto a cada fam ília 
I interagente, os quantitativos em termos de EqHt e EqHc para obter-se o 

número de módulos agroflorestais necessários à geração da renda reque
rida. E, comparando este número ao potencial de trabalho existente em 
cada unidade produtiva, buscou-se determinar qual o percentual de fa
mílias que poderia alcançar esta renda a partir do modelo proposto, che
gando-se a um quantitativo de 96,6% das famílias.

Para tanto, foram consideradas as avaliações feitas pelas próprias 
famílias envolvidas, segundo as quais a participação de alguns segmen-

3 A maximização dos custos ocorre justamente porque, para cada cultura, são computa
dos os custos com eliminação de invasoras. Como no SAF estas culturas ocupam a mes
ma área, simultaneamente, está prática é computada várias vezes.
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tos de faixa etária e sexo na geração da renda familiar não deveria ser 
obrigatória, como, por exemplo:

1. Crianças até dez anos de idade

2. Mulheres acima de 55 anos

3. Homens acima de 60 anos

Para estes casos, e outros semelhantes, a força de trabalho deveria, 
para efeito de mensuração do empreendimento, ser considerada nula.

4. Da Teoria à Prática: a Implementação da 
Proposta

Atuando junto aos comunitários de Praia Grande, Urubuéua Fátima 
e Camurituba Beira, o POEMA, em 1992, assessorou 49 famílias na ins
talação de 319 módulos agroflorestais, uma média de 6,5 módu- 
los/família.

A forte estiagem que se seguiu ao plantio exterminou 75 destes 
módulos (23,5%) deixando os remanescentes incompletos em sua com

posição.

Tal impacto desviou os esforços das famílias por 1-2 anos para a 
recuperação dos módulos remanescentes (244 módulos em 1992 repre
sentando uma média de 5 módulos por família).

A Tabela 09 retrata bem esta dinâmica ao registrar, entre 92 e 94, o 
surgimento de apenas 46 módulos novos. A redução do número de mó- 
dulos/família de 5,0 mod/fam (1992) a 4,7 mod/fam (1993) também é 
resultante das adversas condições climáticas.
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Tabela 09
Famílias Envolvidas e Módulos Agroflorestais Existentes 
_______ Comunidades-Piloto (1992 a 1995)______
Variáveis Praia Grande Camurituba Beira

1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995
Módulos 96 92 153 178 88 81 85 92
Famílias 17 14 17 17 12 16 17 18
ModTam 5,6 6,6 9,0 10,5 7,3 5,1 5,0 5,1
Variáveis Urubuéua Fátima 1 otal

1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995
Módulos 60 52 52 102 244 225 290 372
Famílias 20 18 18 18 49 48 52 53
Mod/Fam 3,0 2,9 2,9 5,7 5,0 4,7 5,6 7,0

Fonte: POEMA. Setor de Projetos Integrados, 1996.

De qualquer forma, os quantitativos retomam seu crescimento em 
1994 — à recuperação dos módulos antigos se alia a adesão de novas 
famílias. Em 1995 supera-se o plantio de 1992: são 372 módulos contra 
os 319 plantados naquele ano e os 244 remanescentes após a seca; 53 
famílias representam um pequeno mas consistente acréscimo sobre as 
49 de 1992; e, 7,0 mod/fam estão acima dos valores de 1992 — 6,5 
mod/fam antes da estiagem e 5,0 módulos/família após a estiagem.

Se, entre 92/94, só Novo Paraíso é agregada ao rol de comunidades 
interagentes com o POEMA — fazendo com que o número de comunida
des interagentes se eleve de três para quatro (Tabela 10), e caracterizan
do este período como uma fase de consolidação da proposta nas pri
meiras comunidades trabalhadas —, 95/96 representa um novo surto de 
crescimento, de expansão da proposta. Na primeira fase (1992/94), o 
número de módulos apresenta uma taxa de crescimento médio anual 
acima das taxas apresentadas pelo número de comunidades, ou de famí
lias, isto é, os resultados da proposta aumentam não pela adesão de no
vas famílias e sim, pelo aumento do número de módulos plantados por 
famílias já atuantes em Praia Grande, Camurituba Beira e Urubuéua Fá
tima. E é justamente por isso que o número de módulos/famílias se eleva 
de 5,0 para 5,6. Tal tendência continua a ser confirmada para as três lo
calidades em 1995 (Tabela 09).
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Tabela 10
Comunidades, Famílias Envolvidas e Módulos 

Agroflorestais Instalados (1992-1996)

Variáveis
Anos Crescimento Médio Anual (%)

1992 1993 1994 1995 1996 9 2 /9 4 9 4 /9 5 9 5 /9 6
Comunidades 3 4 4 12 23 15,5 200,0 91,7
Famílias 49 67 64 140 309 14,3 118,8 120,7
Módulos 244 311 362 433 959 21,8 19,6 121,5
Mod/Fam 5,0 4,6 5,7 3,1 3,1

Fonte: POEMA. Setor de Projetos Integrados, 1 9 9 7

No final de 1995, ocorre a ampliação das atividades do POEMA 
para oito outras comunidades dos municípios de Ponta de Pedras, Abae- 
tetuba e São Geraldo do Araguaia.

Estas novas áreas de atuação refletem o reconhecimento, pelo PO
EMA, de que a realidade adversa enfrentada pelas comunidades interio- 
ranas não será superada se antes não houver a expansão massiva da 
proposta. Na realidade, se um percentual entre 33 e 50% das comunida
des de um município removerem os entraves ao seu desenvolvimento, 
pode-se esperar que as demais conseguirão mobilizar-se para seguir-lhes 

o exemplo.

Já em 1996, as atividades agrossilviculturais que compõem a pro
posta do POEMA passam a ser praticadas também nos municípios de 
Baião e Curralinho, totalizando cinco novas comunidades que passam a 
contar com o assessoramento técnico para a instalação de Módulos 

Agroflorestais.

Neste mesmo ano são atingidos Cametá, Oeiras do Pará, Igarapé 
Miri, Concórdia do Pará, Santa Bárbara do Pará e Vigia.

Mesmo assim, nos resultados gerais do POEMA (Tabela 10), verifi- 
ca-se que: em 1995, a taxa de crescimento do número de famílias passa a 
ser bem mais elevada que a que expressa o aumento do número de mó
dulos, só sendo superada pelo aumento do número de comunidades. A 
adesão de novas comunidades e, nestas, de novas famílias que experi
mentarão o cultivo do SAF Agricultura em Andares, a partir de uns pou
cos módulos iniciais, empurra para baixo o número médio de módu- 
los/família. Finalmente, no ano seguinte (1996), a taxa de crescimento do
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número de comunidade novas volta a reduzir-se. Simultaneamente, tem- 
se a elevação da taxa de crescimento do número de módulos (121,5%), 
indicando o início de uma nova fase de consolidação.

Depreende-se que, a cada ciclo INSTALAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 
EXPANSÃO, é necessário um menor número de anos para que os agricul
tores superem suas dúvidas. Tal procedimento é facilitado pela existên
cia de comunidades “espelho”, onde a proposta já vem sendo desenvol
vida há mais tempo.

Entre 1992, quando os primeiros módulos foram instalados, e 
1999, o número de famílias cultivando este sistema cresceu de 49 para 
711, isto é, uma taxa média de crescimento anual da ordem de 46,54%.

Atualmente, famílias de 72 comunidades, distribuídas em 12 mu
nicípios, trabalham com este sistema, associando-o ao manejo de suas 
áreas de quintais, ao enriquecimento dos bosques remanescentes e à 
construção de suas unidades de beneficiamento de produtos naturais, 
criando assim condições de melhoria da qualidade de vida do homem in- 
teriorano e da conservação da Floresta Amazônica.

4.1 Composição Florística

No âmbito deste trabalho, a categoria composição florística está 
relacionada ao conjunto de espécies semi-permanentes e/ou perenes 
adotadas na constituição de um módulo agroflorestal, de tal forma que a 
substituição de uma única espécie por outra — Açaizeiro por Pupunhei- 
ra, por exemplo — é suficiente para que se obtenha uma nova composi
ção florística

A opção de trabalhar a composição florística dos módulos agroflo- 
restais a partir de “tipos” de vegetais segundo as formas e dimensões de 
suas copas, caules e sistemas radiculares, bem como considerando o pa
pel desempenhado por cada “tipo” na ciclagem de nutrientes, permitiu e 
tem permitido às famílias produtoras experimentar um número maior de
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espécies em termos de adaptabilidade às condições dos ecossistemas lo

cais.

No sentido de avaliar as habilidades dos camponeses em exercer 
seu domínio sobre o SAF, através do ato de testar novas combinações de 
espécies, o surgimento de novas composições florísticas foi monitorado 

no período 1992/1995.

No que se poderia chamar de fase de implantação dos primeiros 
módulos agroflorestais, as quarenta e nove famílias engajadas em 1992 
cultivaram (Tabela 11) 16 distintas combinações, envolvendo 14 diferen
tes espécies perenes e semi-permanentes. Já em 1993, as 48 famílias 
produtoras trabalharam 36 composições envolvendo 29 espécies diferen
tes (cada módulo tem comumente entre 7 e 11 espécies diferentes do 3o 

ao 7o andar).

Tabela 11
Famílias Envolvidas e Composições Florísticas Existentes

Variáveis Praia Grande Camurituba Beira
1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995

Composie. 9 30 54 44 8 12 14 24
famílias 17 14 17 17 12 16 17 18
Comp/Tam 0,5 2,1 3,2 2,6 0,7 0,8 0,8 1,3

Variáveis Urubuéua Fátima Total sem repetir ão
1992 1993 1994 1995 1992 1993 1994 1995

Composiç 2 16 16 16 16 36 75 75
Famílias 20 18 18 18 49 48 52 53
Comp/Fam 0,1 0,9 0,9 0,9 0,3 0,8 1,4 1,4

Fonte: POEMA. Setor de Projetos Integrados, 19 9 6

Fm 1994 atinge-se quantitativos de 75 composições para 52 famíli
as e, em 1995, 75 combinações para 53 famílias.

Ao analisar os resultados por comunidade, pode-se inferir que, a 
partir do I o ano de implantação, há um aumento do número de combi
nações por f a m í l ia durante 3-4 anos, quando começa a se configurar uma 

tendência de redução do mesmo.

Revendo a Tabela 09, observa-se que esta diminuição coincide com 
a retomada do crescimento da área cultivada com módulos agroflores
tais, permitindo deduzir que a partir de suas experiências nos anos ante-
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riores os produtores já conseguem definir as espécies que, interessando 
sob o ponto de vista do auto-consumo e do mercado, melhor se adaptam 
às condições edafo-climáticas locais e às características intrínsecas do 
“Agricultura em Andares”.

4.2 Variáveis do Solo
Para o monitoramento da recuperação dos solos, foram seleciona

das diversas variáveis, como teores de macro e micronutrientes, soma 
das bases, acidez, teor de matéria orgânica etc. Os três primeiros anos de 
análise, entretanto, permitiram afirmar que o que é realmente expressivo 
no processo de degradação de solos na Amazônia Paraense é a diminui
ção do teor de matéria orgânica e o aumento de acidez. Estas constata
ções levaram a uma revisão da proposta de acompanhamento, reduzindo 
as variáveis a duas: Teor de Matéria Orgânica e Potencial de Hidroge- 
nação (pH).

As amostras de solos para análise foram coletadas em distintas 
áreas, com coberturas diferentes.

a) Em Praia Grande:

C oqueiral Velha, área coberta com coqueiros em monocultivo, com 
mais de 15 anos em 1992, levada à degradação pelo uso intensivo de 
agroquímicos e maquinário pesado.

C oqueiral Nova. Também com monocultivo de coco, segundo os 
procedimentos supra-referidos, com cinco anos de instalada em 1992.

b) Em Camurituba Beira:

Capoeira do Pingo: Capoeira com mais de dez anos de idade, ralea- 
da para introdução do “Agricultura em Andares”. Nesta área não foram 
usadas bananeiras.

No período 1992/1994 foram retiradas duas amostras/ano, uma na 
estação chuvosa e outra na estiagem. A partir de então, as amostras pas
saram a ser retiradas a cada três anos
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Fase Inicial (1992/1994)

Nos três primeiros anos de observação foram obtidos os seguintes 

resultados:

Para Matéria Orgânica (Tabela 12):

Tabela 12
Evolução do Teor de Matéria Orgânica (em %)

Área
Anos

1992 1993 1994 1997
Coqueiral Novo 1,94 3,54 2,49 2,99
Coqueiral Velho 1,39 3,66 2,36 2,05
Capoeira do Pingo 3,32 2,62 3,34 3,42
Média Geral 2,22 3,27 2,73 2,82

Fonte: POEMA - Setor de Projetos Integrados, 19 9 8

Fm termos médios pode-se afirmar que houve uma elevação de 
9,7% no decorrer das observações, isto é, uma taxa de 4,7% ao ano. De 
acordo com a eficiência do processo, os resultados foram mais vantajo

sos em:

Coqueiral Velho - Um aumento de 69,8% no período, isto é, 30,3% 
ao ano, reforça a importância do sombreamento — entenda-se “proteção 
do solo” — no controle do principal problema da agricultura amazônica: 
perda de nutrientes por lavagem pelas águas da chuva. Estimou-se que, 
em casos como este, 4-5 anos são suficientes para elevar o teor de Maté
ria Orgânica de 1,39% (em 1992) para 3,5% (teor desejável).

Coqueiral Novo - Nesta área, a taxa de crescimento médio anual 
foi de 13,3%, representando um crescimento no período da ordem de 
28,4% suficientes para elevar os 1,94% de Matéria Orgânica até o teor re
querido em 5-6 anos de adoção do “Agricultura em Andares”.

Capoeira do Pingo - Mais uma vez se comprovam os efeitos positi
vos da proteção dos solos contra a lavagem de nutrientes. Esta capoeira 
apresentava o mais elevado teor de matéria orgânica entre as áreas mo
nitoradas. Os 0,6% no período (0,3% ao ano) recuperam a área em 18 
anos considerando os 3,32% iniciais. É possível que, em sua composição
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original, não contasse com espécimes que produzissem biomassa em 
volumes significativos. A reduzida produção de biomassa seria, então, a 
responsável pelos baixos resultados obtidos .

Para Potencial de Hidrogenação (Tabela 13):

Tabela 13
Evolução do Potencial de Hidrogenação (pH)

Área Anos
1992 1993 1994 1997

Coqueiral Novo 4,38 5,05 5,60 5,05
Coqueiral Velho 5,02 5,78 5,70 5,70
Capoeira do Pingo 3,65 4,15 4,25 4,70
Média Geral 4,35 4,99 5,18 5,15

Fonte: POEMA - Setor de Projetos Integrados, 19 9 8

Para o pH admite-se como adequados para a agricultura solos com 
quantitativos de 5,6 a 6,4.

Em termos médios obteve-se uma elevação de 19,5% (9,3% a.a.) su
ficiente para atingir os valores desejados em 3-5 anos, sendo os resulta
dos localizados, por ordem decrescente, os seguintes:

Coqueiral Novo - Elevação de 27,8% (13,1% a.a.); já em 1994 atin
giu pH de 5,6, quando em 1992 estava com 4,38 (muito ácido).

Capoeria do Pingo - Seus valores inicial (3,65) e final (4,25) indi
cam um crescimento, no período, de 16,4% (7,9% a.a.), permitindo prever 
o atingimento de valores como 5,6-6,4 até 1998/2000 (6-8 anos).

Coqueiral Velho - Evolui de 5,02 a 5,70, com um crescimento total 
de 13,5% e anual de 6,6%, atingindo já em 1994 a faixa requerida. Toda
via, é necessário considerar que tal eficiência e mesmo o pH inicial po
dem ter sofrido efeitos residuais de calagens, que até o final dos anos 80 
eram praticadas na área.
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As Amostras de 1997

Para Matéria Orgânica (Tabela 12):

Entre 1994 e 1997, o teor de Matéria Orgânica elevou-se de 2,27 a 
2,61%, o que representa uma taxa de 2,4% a.a. (4,8% no período), manten
do o mesmo desempenho da Fase Inicial.

Coqueiral Velho - Uma pequena retração — de 2,3 para 2,0% — no 
Teor de Matéria Orgânica pode ser observada no período (1994/1997). 
Análises posteriores poderão determinar tratar-se ou não de uma flutua

ção ocasional.

Coqueiral Novo - Os 2,99% atingidos em 1997 mantém válida a 
previsão de esta área estar recuperada até 1999, ainda que se observe 
uma desaceleração do processo.

Capoeira do Pingo - Neste ambiente houve uma aceleração da re
composição orgânica do solo, com um taxa de crescimento da ordem de 
2,4% no período (0,7% ao ano), contrariando as expectativas e determi
nando um novo horizonte temporal para sua recuperação plena: apenas 
mais três anos seriam necessários para tal.

Para Potencial de Hidrogenação (Tabela 13):

Fm termos médios pode-se afirmar que não ocorreram alterações 
entre 1994 e 1997. Somente na Capoeira do Pingo pode-se observar tuna 
redução significativa de acidez. As outras áreas sofrem flutuações inex

pressivas.

A análise das variáveis expostas acima não permite parecer defini
tivo, pois se refere somente aos primeiros anos de cultivo do “Agricultu
ra em Andares”. Entretanto, quando uma das maiores preocupações de 
caráter agroambiental na Amazônia é a fragilidade dos ecossistemas re
gionais e sua degradação pela atividade agrícola, um sistema agroflores
tal que, na pior das hipóteses, consegue manter áreas agrícolas produ
zindo sem degradá-las parece justificar a confiança que nele vem deposi

tando o caboclo amazônico.
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4.3 Produção e Renda Obtidas

Segundo as estimativas de rendimento de lavoura, elaboradas em 
fevereiro de 1992 pela equipe técnica do POEMA em conjunto com as 
comunidades-piloto, uma família que instalasse 21 módulos do “Agricul
tura em Andares” ao longo de três anos auferiria, quando os últimos 
módulos estabilizassem, no 12° ano, uma renda mensal de US$ 352,67 
(4,6 salários mínimos da época).

Esta renda formar-se-ia, gradativamente: 56,84% (USS 200,46) no 4o 
ano; 73,49% (USS 259,18) no 6o ano; 90,35% (USS 318,64) no 8o ano; 
95,68% (USS 337,43) no 9o ano; e assim por diante. Isto quer dizer que a 
renda familiar cresceria a uma taxa média anual de 30,83% a partir dos 
USS 20,53 mensais do Io ano.

Para o que se poderia esperar em um cenário idealizado (Tabela 
14), isto é, que as famílias que passaram a interagir com o POEMA tives
sem realmente plantado 7 módulos/ano durante três anos consecutivos, 
e considerando somente os recursos gerados por espécies permanentes e 
semi-perenes, em 1995 80 famílias teriam gerado USS 115.545,72 ou USS 
1.444,32 por família, ou ainda USS 120,36/família/mês, os quais, acres
cidos dos alimentos básicos produzidos nos módulos de até dois anos 
de idade, totalizariam USS 166.531,13, ou seja, USS 2.081,64/família, ou, 
ainda, USS 173,47 por família/mês.
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Tabela 14
Estimativa de Produção e Renda Familiar

Cenário Idealizado
p r o d u t o

«tuo d o  
p la n t io

ía m il ia s
m ó d u lo s

u n id .
p r o d u ç ã o v a l o r

u n it ;
\ n lo i  to ta l

p / fa m . to ta l p / m ó d . to ta l a n u a l m e n s a l

b a n a n a 92 4 9 7 3 4 3 c a c h o 3 2 ,0 0 1 0 .9 7 6 ,0 2 ,7 8 3 0 .5 1 3 ,2 8 2 .5 4 2 ,7 7

9 3 8 0 7 5G0 c a c h o 2 3 ,0 0 1 2 .8 8 0 ,0 2 ,7 8 3 5 .8 0 6 ,4 0 2 .9 8 3 ,8 7

9 4 8 0 7 5 6 0 c a c h o 1 4 ,0 0 7 .8 4 0 ,0 2 ,7 8 2 1 .7 9 5 ,2 0 1 .8 1 6 ,2 7

95 31 7 2 1 7 c a c h o 7 ,0 0 1 .5 1 9 ,0 2 ,7 8 4 .2 2 2 ,8 2 3 5 1 ,9 0

c a fé 92 4 9 7 3 4 3 kR 2 ,4 0 8 2 3 ,2 1 ,4 7 1 .2 1 0 ,1 0 1 0 0 ,8 4

9 3 8 0 7 5 6 0 k g 1 ,2 0 6 7 2 ,0 1 ,4 7 9 8 7 ,8 4 8 2 .3 2

lim ã o 9 2 4 9 7 3 4 3 m il 1 ,2 0 4 1 1 ,6 2 0 ,0 0 8 .2 3 2 ,0 0 6 8 6 ,0 0

9 3 8 0 7 5 6 0 m il 0 ,4 1 2 2 9 ,6 2 0 ,0 0 4 .5 9 2 ,0 0 3 8 2 .6 7

D U D unha 92 4 9 7 3 4 3 c a c h o 6 ,0 0 2 .0 5 8 ,0 1 ,9 0 3 .9 1 0 ,2 0 3 2 5 ,8 5

9 3 8 0 7 5 6 0 c a c h o 3 ,0 0 1 .6 8 0 ,0 1 ,9 0 3 .1 9 2 ,0 0 2 6 6 ,0 0

b a c a b a 9 2 4 9 7 3 4 3 la ta 2 ,0 0 6 8 6 ,0 1 ,5 8 1 .0 8 3 ,8 8 9 0 ,3 2

t o t a l  g e r a l 8 0 21 1 .6 8 0 1 1 5 .5 4 5 ,7 2 9 .6 2 8 ,8 1

Fonte: POEMA. Setor de Projetos Integrados, 1996.

Tais valores representariam 86,596 do previsto, sendo a diferença 
ocasionada pela própria dinâmica de engajamento das famílias. Desta 
forma, as que iniciassem seus plantios em 1992 (49 famílias) teriam uma 
renda mensal de US$ 200,46 (o previsto para o 4o ano) e os produtores 
que plantassem somente a partir de 1993 (31 famílias) garantiriam US$ 
150,48 mensais (renda para o 3o ano).

Entretanto, vários fatores contribuíram para que tal renda não fos

se obtida integralmente.

a) Replantio dos módulos instalados em 1992: A estiagem de 
1992 e as perdas ocorridas nas áreas de cultivo fizeram com que as fa
mílias redirecionassem fatores de produção (mão-de-obra, sementes e 
mudas) para a recuperação dos módulos já existentes, ficando, tempora
riamente (por 1-2 anos), impedidas de dedicar-se inteiramente ao plantio 
de novos módulos agroflorestais.

b) Flutuação dos Preços de Mercado: Entre as espécies que apre
sentaram produção no período (muruci, caju, cupuaçu, laranja etc.), duas 
se destacam na conformação da renda familiar: a bananeira e os citros, 
que, entre o terceiro e o quarto ano de cultivo, podem representar con
juntamente 92,996 da renda dos módulos agroflorestais. Entre eles, a ba
naneira assume uma posição hegemônica, sendo, até o sexto ano, gera
dora de mais da metade da receita.

Entre fev/92 e fev/96, o preço médio pago ao produtor por cacho
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de banana caiu de US$ 2,78 para US$ 1,60, isto é, uma redução de 
42,45%. Com isto, e apesar do rendimento das bananeiras ter superado 
em 95 as estimativas supra-referidas (19,77 cachos/módulo), a renda 
familiar sofreu um decréscimo de US$ 123,34 (8,54%).

Para os citros, as reduções de preço foram ainda maiores, tangen- 
ciando 50,0%, o que representou decréscimo de US$ 2,10 na renda das 
famílias (0,11%).

Flutuações de preços no mercado de produtos agrícolas só serão 
convenientemente enfrentadas a partir da verticalização do processo 
produtivo e, neste sentido, o POEMA vem desenvolvendo significativos 
esforços, como será exposto a seguir.

Ainda assim, os US$ 313,10 gerados por 7 módulos com área de 
400m2 (2.800m2 no total, isto é, 0,28 ha) representa já US$ 1.118,21/ ha, 
valor interessante quando comparado com os atuais níveis de renda da 
Agricultura Familiar, que, com a utilização de aproximadamente 5 hecta- 
res/ano mal consegue superar dois salários mínimos/ família/ mês.

5. Verticalização do Processo Produtivo

Desde o momento de sua criação, enquanto um espaço de combate 
à pobreza e à devastação ambiental na Amazônia, o POEMA e seus par
ceiros têm investido esforços e recursos no delineamento de estratégia 
de verticalização do processo produtivo na Agricultura Familiar.

A análise de séries históricas permitiu observar que os preços pa
gos aos produtores agrícolas ou orbitavam em torno de um eixo prati
camente horizontal ou apresentavam nítida tendência de queda, princi
palmente quando confrontados com os preços dos produtos industriali
zados que os agricultores familiares, comumente, consomem (sal, quero
sene, ferramentas, roupas etc.).

Por outro lado, constatou-se que aproximadamente 80% dos preços 
finais do produto agrícola são gerados depois que a produção deixa os
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locais de sua origem, isto é, durante o beneficiamento/comercialização 

das mercadorias.

Sob o ponto de vista da comercialização, a instalação de Unidades 
de Beneficiamento de Produtos Naturais (UBPN’s) agrega valor à produ
ção agroflorestal, propiciando, juntamente com a comercialização con

junta, a elevação da renda familiar.

Assim, se os agricultores familiares assumirem o beneficiamento e 
a comercialização de seus produtos auferirão rendimentos maiores do 
que os que atualmente lhes são destinados, visto que a verticalização do 
processo produtivo aproxima o produtor da matéria-prima agrícola do 
consumidor final, permitindo uma maior apropriação dos preços finais 
pelos agentes diretos da produção.

No intuito de reduzir a erosão da renda familiar urgia investir re
cursos na verticalização do processo produtivo, através da instalação de 
unidades de beneficiamento de produtos naturais, cuja propriedade, 
obrigatoriamente, seria dos responsáveis diretos pela produção.

Dois Programas Governamentais notabilizam-se nesta fase como 
suporte ao desenvolvimento das propostas defendidas pelo POEMA:

a) Programa de Execução Descentralizada - PED, cujos recursos, 
repassados diretamente para as Prefeituras, vão demandar a 
atuação do POEMA nos municípios de Cametá, Oeiras do Pará, 
Vigia, Santa Bárbara e Concórdia do Pará, além das áreas já tra
balhadas até então (Moju, Abaetetuba, Baião, Curralinho, e Ponta 
de Pedras).

b) Programa Piloto de Proteção à Floresta Tropical no Brasil - 
PPG7: que, através do componente Projetos Demonstrativos - 
PD/A, apoiará iniciativas primeiramente em São Geraldo do 
Araguaia e depois em Moju.

Para o POEMA, a atuação destes dois espaços incentivadores do 
Desenvolvimento Sustentável possibilitaria, na maioria dos casos, que 
Comunidades de Agricultores Familiares desmonetarizados recebessem
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o apoio necessário para implantar uma infra-estrutura capaz de benefici
ar e colocar em circulação a produção agroextrativa gerada dentro de sis
temas de produção dotados de tecnologia não agressora do Meio Ambi
ente.

O desafio de implementar esta atividade suscita uma série de dis
cussões, que se iniciam na forma de propriedade das fábricas a serem 
instaladas.

Obviamente, a propriedade individualizada é incompatível com a 
atual situação de desmonetarização da agricultura familiar, só encon
trando possibilidades de concretização através de empreendimentos de 
propriedade coletiva, que por sua vez reforçam a abordagem dos agricul
tores familiares como empresariado s u i g en eris. Ou seja, para se consti
tuir como empresariado os agricultores familiares precisam se auto- 
organizar, ganhando assim a capacidade para:

▼  negociar com agências de fomento e instituições públicas os in- 
sumos necessários (créditos, melhoria da infra-estrutura social 
nas comunidades etc.) para iniciativas de verticalização da pro
dução;

▼  adquirir nas comunidades envolvidas a matéria-prima em quan
tidade e qualidade adequadas;

▼  organizar com eficiência o processo de produção e comerciali
zação; e

▼  garantir a implementação de mecanismos de transparência para 
todos os envolvidos.

Neste sentido, a organização social dos agricultores familiares é 
um pressuposto indispensável para o seu êxito econômico enquanto em
presariado sui generis.

No contexto da verticahzação do processo produtivo uma questão 
de alta importância é a mobilização e administração dos recursos finan
ceiros. Por exemplo, a fabricação artesanal de doces e conservas pode ser 
financiada com recursos da própria comunidade, obtidos à medida em
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que estratégias de comercialização conjunta forem sendo implementa
dos

Todavia, atividades com maior grau de complexidade industrial 
(artefatos em fibras vegetais, medicamentos, combustíveis, entre outros), 
que podem requerer a adoção de equipamentos de mais elevados custos 
de aquisição e processos tecnológicos mais elaborados, tornam impres
cindível a captação de recursos financeiros fora do âmbito comunitário.

Ainda que Fundos e Programas de Desenvolvimento possam con
tribuir para o processo — e alguns têm desempenhado, de fato, um pa
pel relevante neste sentido —, não seria conveniente, no interesse das 
próprias comunidades, ignorar a possibilidade, pelo menos na etapa ini
cial da verticalização, de formas de cooperação com outras fontes de fi
nanciamento do Setor Privado, desde que se possa garantir, por parte da 
pequena agricultura, a apropriação do processo tecnológico, sem a qual a 
experiência redundaria apenas em uma “mais moderna” forma de subal- 
ternização (MIRANDA, 1993).

Finalmente, é necessário abordar os aspectos relacionados à parti
lha dos resultados financeiros do empreendimento.

Em princípio podemos identificar as seguintes maneiras de consti
tuição do que se poderia denominar de “capital coletivo”, e a cada uma 
vincular um tipo de partilha de resultados positivos.

▼  Integralização de quotas-partes em espécie ou na forma- 
produto - Principalmente no caso de Cooperativas que necessi
tam assegurar, minimamente, um Capital de Giro, associados 
podem integralizar quotas-partes que são remuneradas, obriga
toriamente. Esta remuneração de Capital é concretizada propor
cionalmente ao montante pertencente a cada sócio. Em geral, 
admite-se uma remuneração de até 12% a.a.

▼  Doações - Feitas por entidades e/ou Fundos de Desenvolvimen
to, que prescindem de trabalho por parte da Comunidade. Neste 
caso, as doações pertencem igualmente a todos os associados e
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as vantagens obtidas serão igualmente distribuídas por todos.

▼  Trabalho Incorporado ao Capital Produtivo - Por vezes, mes
mo doações necessitam, para seu aproveitamento pleno, que os 
associados realizem mutirões para a construção do prédio da 
fábrica, construção do viveiro, produção de mudas etc. Os resul
tados serão distribuídos proporcionalmente ao volume de tra
balho dispendido por cada família de associado.

▼  Aplicação de Recursos de Crédito Rural/Comercial/Industrial
- O Capital Coletivo gerado a partir de Investimentos do Crédito 
Rural é de todos já que a Forma Associativa — isto é, todos os 
sócios — deverá assumir a dívida e quitá-la. Da mesma maneira, 
os benefícios gerados são partilhados igualmente entre os sóci
os.

Remunerado o Capital, resta a questão da divisão das Sobras (o que 
corresponderia, nas empresas tradicionais, ao lucro líquido). Novamente, 
o Cooperativismo surge com uma alternativa de solução, qual seja, a di
visão proporcional das sobras anuais de acordo com o volume operado 
por cada agricultor. Assim, os que movimentarem parcelas maiores de 
produção receberão parcelas maiores das sobras.

Nesta trilha, a instalação, em 1993, de duas unidades-piloto de be- 
neficiamento de fibras de coco em Ponta de Pedras, viabilizada pela par
ceria Comunidade/POEMA-UFPA e Daimler Benz/Mercedes Benz do 
Brasil, representou um primeiro e extremamente importante passo para 
o enfrentamento deste desafio.

Ainda que em uma escala modesta, agricultores marajoaras extra
em hoje fibras das cascas dos frutos produzidos em seus coqueirais em 
uma UBF (Unidade de Beneficiamento de Fibras), localizada no próprio 
ambiente comunitário.

Esta localização facilita o acesso das famílias à Unidade, o abaste
cimento de matéria-prima, a partir das áreas de cultivo, o escoamento da 
matéria orgânica residual (mais de dois terços do volume inicial), a qual é
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reincorporada ao solo como adubo. É interessante observar que, se a UBF 
estivesse na sede municipal, contribuiria para elevar a produção de lixo 
urbano.

Após a extração das fibras — 15 kg a cada metro cúbico de casca 
(aproximadamente 250 frutos) — estas são encordoadas e transferidas 
para a PRONAMAZON, pequeno estabelecimento fabril de propriedade 
comunitária, situado na sede do município, o que assegura um melhor 
abastecimento de energia elétrica e a comunicação com o mercado. Neste 
espaço, as fibras são agregadas com látex e usadas na fabricação de en
costos de cabeça (5 peçasAg de fibra), que são utilizados em caminhões 
da Mercedes Benz montados no estado de São Paulo.

Entre os resultados positivos desta experiência estão: a reintrodu- 
ção, no mercado, de insumos recicláveis e biodegradáveis; a recuperação 
de áreas degradadas (pelo aporte da matéria orgânica descartada na li
nha de produção); a elevação do nível organizacional da comunidade 
pelo enfrentamento conjunto de questões de cunho coletivo (geração de 
renda, organização do trabalho e da produção etc.); e, finalmente, o in
cremento da renda familiar por agregação de valor ao produto.

Assim, no caso da comunidade de Praia Grande, a casca de coco, ante
riormente resíduo destinado à queima ou ao uso como adubo, ao ser indus
trializada eleva em 5-8 vezes os ganhos auferidos pelos produtores de coco.

Outras unidades mostram resultados semelhantes:

▼  Para Banana, sua transformação em Farinha aumenta em 72% os 
ganhos familiares;

▼  Castanha do Brasil tem seu potencial gerador de renda elevado 
em 685,7%; e

▼  O Açaí, em 198,3%.

Ainda no que diz respeito à verticalização do processo produtivo, o 
POEMA e seus parceiros pretendem instalar, até o final do ano 2000, vin
te e três Unidades de Beneficiamento de Produtos Naturais, abrangendo: 
Frutos Desidratados, Polpa de Frutas, Palmito e Fibras Vegetais.
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Tais instalações beneficiarão mais de 4.800 famílias, em 55 co

munidades, distribuídas em 13 municípios (onze no Pará e dois no Es

tado do Amapá).

Os resultados aqui expostos remetem as questões vinculadas ao 
desenvolvimento econômico da pequena agricultura a outra esfera que 
não a da Geração do Conhecimento.

Conhecimentos existem e podem ser encontrados nas Instituições 
de Ciência & Tecnologia públicas e não-governamentais.

Quando afirmamos que as limitações do desenvolvimento da agri
cultura familiar estão na dependência das políticas públicas, fundamen
tamos esta afirmação com os seguintes dados

Em média, cada grande projeto instalado na região amazônica cus
tou USS 3.400.000.000,00 (três bilhões e quatrocentos milhões de dóla
res) para gerar 1.967 empregos diretos, ao custo unitário de US$ 
1.728.520,59 por emprego (Tabela 15).

Tabela 15
Verticalização do Processo Produtivo no Estado do Pará 
Análise Comparativa entre Grandes e Pequenos Projetos

Variáveis Grandes Pequenos Grandes/
Pequenos

Custos de 
Implantação (USS) 3.400.000.000,00 81.357,08 41.791

Empregos Diretos 
Gerados 1.967 18 109

Observação:
US$ 3,4 bilhões aplicados em  p equen os projetos viabilizariam :
4 1 .7 9 1  Unidades Com unitárias de Beneficiam ento de Produtos Naturais 
752.238 Fam ílias de p equen os agricultores (2,4 v ezes as existentes no Pa
rá)
Fontes: PINTO, Lúcio Flávio, 19 9 7.

POEMA -  Setor de Projetos Integrados, 199 7.

Pequenas Unidades de Beneficiamento de Produtos Naturais, ins
taladas para agricultores familiares, custariam em média US$ 81.357,08, 
gerando 18 (dezoito) empregos diretos ao custo unitário de USS 6.001,09 
por emprego
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Analisando comparativamente, Grandes Projetos custam quase 
42.000 vezes mais e geram somente 110 vezes mais empregos.

O Custo Médio de um único Grande Projeto permitiria a viabiliza
ção econômica de 752.238 famílias camponesas, isto é, 2,4 vezes o nú
mero de famílias estimado para o Pará, ou, ainda, todos os camponeses 

da Amazônia Brasileira

Tabela 16
Estado do Pará

Produtos Quant. V. Unitário Valor Total

Famílias
Beneficiadas Zona

Rural
(%)Por

Projeto lotai

Polpa de Açaí I.I)K> 74.5 51,93 142.841.497,90 10 10.056 9,79
Farinha do Peixe 3.198 96.520,60 308.672.878,80 32 102.336 32,67
Farinha do lianana 4.480 72.998,72 327.034.265,60 7 31.360 10,01
Total 9.594 778.548.624,30 164.352 52,47

Fonte: POEMA - Setor de Projetos Integrados, 19 9 7.

Finalmente, se tomarmos como exemplo açaí, peixe e banana, ali
mentos com um bom índice de produção e consumo no Pará, existe um 
potencial que justificaria a instalação de 9.594 UB’s, viabilizando, apenas 
para estes produtos, 50% das famílias de pequenos agricultores da 
Amazônia Paraense, a um custo total de USS 778.548.642,30, ou seja, em 
torno de 23% dos custos de um único Grande Projeto (Tabela 16).
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Apêndice 1

Potencial de Trabalho e 
Requerimento de Renda na Unidade 
Familiar de Produção Agrícola

Desde há algumas décadas, o assessoramento técnico às lavou- 
ras/criações implementadas pelas famílias de pequenos produtores ru
rais foi efetivado considerando de forma isolada as diferentes linhas de 
produção (culturas e criações), adotando, como conseqüência do modelo 
econômico vigente, pacotes tecnológicos específicos para cada uma delas 
sem considerar a influência que umas exerciam sobre as outras, e, no seu 
conjunto, os impactos ocasionados sobre o meio ambiente, a geração da 
renda familiar etc.

Desta forma os técnicos tendiam a discutir, por exemplo, a pro
blemática do cultivo do arroz, dissociando-a dos aspectos relacionados 
às culturas do milho, da mandioca e do feijão, ainda que estas ocupas
sem, por substituição ou simultaneamente, a mesma área de cultivo.

Seguindo esta proposta de ação, no final da década de 70 e início 
dos anos 80 chegou-se mesmo a combater (e o termo não é exagerado 
como possa parecer) os sistemas de consórcios de culturas alimentares 
básicas, tradicionalmente adotados pela pequena produção, propondo 
sua substituição por cultivos isolados — mais eficientes, segundo os es
pecialistas da época — e, de qualquer forma, mais adequados à ótica en
tão vigente de difusão do uso dos chamados “insumos modernos”.

Criou-se assim a assistência “por produto”, a qual perdurou até 
que, em um segundo momento, foi preconizada sua substituição pelo 
acompanhamento da “propriedade como um todo”. Na prática, entretan
to, o que ocorreu foi que, conquanto os técnicos admitissem os plantios 
consorciados ou combinados de espécies diferentes, continuou-se a ana-
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lisar a problemática de cada linha de produção (cultivo solteiro ou con- 
sorciado/combinado) em separado das demais, insistindo em não corre
lacionar os impactos gerados.

Disto resultou que os pequenos agricultores foram induzidos a ad
quirir insumos e a adotar práticas agrícolas de caráter nitidamente eco- 
agressor, bem como a investir seus recursos em atividades que, sem su
prir convenientemente as demandas do orçamento familiar, podiam 
comprometer integralmente a força de trabalho disponível no estabele
cimento agrícola.

Nos últimos anos, porém, o advento de uma consciência ambienta
lista em termos internacionais, ocorrente ao mesmo tempo em que se 
evidenciavam os resultados perversos do projeto elitista de moderniza
ção da agricultura (como por exemplo a pauperização dos pequenos 
agricultores familiares) estimulou a pesquisa e difusão de tecnologias 
“limpas” — mas de um largo espectro de absorção — e que apresentas
sem resultados econômicos positivos, passíveis de geração a partir dos 
fatores endógenos ao empreendimento agrícola.

No caso específico da pequena produção agrícola f a m il ia r , o fator 
endógeno de maior importância, após a terra, é a própria força de tra
balho, cuja disponibilidade é limitada pela existência ou não, dentro da 
família, de pessoas aptas para o trabalho agrícola e cujo tempo seja a ele 
destinado.

O desafio que se impôs à atividade de assessoramento técnico foi, 
portanto, o de conciliar, na seleção das atividades produtivas a serem 
desenvolvidas, o atingimento da renda requerida pelo orçamento famili
ar com o potencial de trabalho disponível para a atividade econômica ge
radora de tal renda.

No âmbito do POEMA — Programa Pobreza e Meio Ambiente na 
Amazônia — a Área de Agrossilvicultura, viabilizada pelo Convênio 
UFPA/SAGRI/EMATER-PA, passou a desenvolver/adaptar uma metodolo
gia que pudesse dar conta desta questão.
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Para o cálculo do requerimento de consumo/renda utilizou-se o 
conceito Equivalente-Homem de Consumo (EqHc) que expressa o consu
mo total de cada componente da família, de acordo com seu sexo e faixa 
etária, tomado em relação ao consumo de um homem adulto (mais de 18 
anos), para o qual se admite o valor 1 (um) (Tabela A).

Tabela A
Coeficientes Adotados para o Cálculo da 

Demanda de Consumo (em Equivalentes-Homem)

Faixa Etária
Sexo

Masculino Feminino
0,1 0,1

De 2 a 7 anos 0,3 0,3
De 8 a 13 anos 0,6 0,4
De 14 a 18 anos 0,8 0,6
Acima de 18 anos 1,0 0,8

Fonte: POEMA, 19 9 3  (adaptada a partir de Chayanov).

Fm seguida, provocou-se uma série de discussões com cada comu
nidade interagente no processo, visando determinar os níveis de renda 
familiar vigentes no momento da pesquisa, sendo estes definidos pelo 
volume de mercadorias geradas no processo produtivo (extrativismo, 
cultivos e criações), independentemente da destinação dada a estes pro
dutos (consumo ou comercialização), e expresso em unidades monetári
as segundo os preços praticados pelo mercado naquela época.

Foram encontrados os valores médios de US$ 57,501 para o Estuá
rio Amazônico (Abaetetuba e Ponta de Pedras) e USS 115,00 para o Ara
guaia Paraense (São Geraldo do Araguaia)

Em seguida, as discussões foram redirecionadas tendo em vista a 
determinação de um patamar de renda familiar coletivamente satisfató
rio, o que indicou valores médios de US$ 306,67 para o Estuário 
Amazônico e US$ 460,00 para o Araguaia Paraense.2

1 Os valores deste capítulo são referentes a fevereiro de 1992, salvo quando especificado 
de outro modo.

2 Para fins da pesquisa não foram consideradas rendas auferidas através de doações, tro
cas, pensões e trabalho assalariado.
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Aplicando-se os coeficientes constantes da Tabela 1 às famílias 
pesquisadas, em número de 164, encontrou-se o valor médio de 3,8 
EqHc/família o que pode ser traduzido, com base na renda média de
mandada em um requerimento da ordem de US$ 15,13/EqHc para o Es
tuário e USS 30,26/EqHc para o Araguaia Paraense. Este valor encontrado 
foi então multiplicado pela quantidade de Equivalentes-Homem de Con
sumo de cada família, obtendo-se uma primeira aproximação da renda 
requerida para o suprimento das necessidades das diferentes famílias 
pesquisadas.3

Após a definição da renda capaz de suprir as demandas do orça
mento familiar buscou-se quantificar o trabalho disponível para a gera
ção de tal renda.

A Tabela B expressa valores em Equivalentes-Homem de Trabalho 
(EqHt) a serem atribuídos a cada membro da família em conformidade 
com seu sexo e faixa etária.

Contudo, durante as discussões as comunidades introduziram al
guns pressupostos que foram incorporados à proposta:

▼  Para a mão de obra infantil (0-10 anos) foi atribuído valor 0,0 
(zero), de forma a assegurar a redução das taxas de evasão es
colar e que a participação das crianças no processo produtivo 
assuma apenas a função de aprendizado e não de fator impres
cindível à geração de renda;

▼  Para homens de 11 a 18 anos e para todas as mulheres acima de 
11 anos de idade arbitrou-se que somente 50% (cinqüenta por 
cento) do potencial de trabalho seria consumido pelas ativida
des escolares, domésticas e de lazer; e

▼  Também foi atribuído valor nulo ao trabalho produzido por 
mulheres a partir de 55 anos e homens acima de 60 anos, como 
forma de assegurar uma aposentadoria para os pequenos agri-

3 Deve-se admitir que existam famílias demandantes de rendas inferiores ou superiores ao 
valor encontrado, sendo este apenas um parâmetro de remuneração do trabalho familiar.
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cultores. Isto não significa que as mulheres e homens nessa 
idade não mais trabalhem, e sim que seu trabalho não seja obri
gatório para a consecução da renda requerida para o sustento 
da família.

Tabela B
Coeficientes Adotados para o Cálculo do 

?orencial de Trabalho (em Equivalentes-Homem i

Faixa Etária
Sexo

Masculino Feminino
Até 10 anos 0,0 0,0
De 10 a 14 anos 0,6 0,4
De 15 a 19 anos 0,8 0,6
De 20 a 55 anos 1,0 0,8
De 5 5 a 60 anos 0,8 0,0
Acima de 60 anos 0,0 0,0

Fonte: POEMA, 19 9 3  (adaptado a partir de Chayanov).

Foram considerados, para o período de um ano, 240 dias de tra
balho efetivo no processo de produção física das mercadorias de origem 
agroextrativa, destinando-se ao lazer e comercialização os 52 finais de 
semanas (104 dias) e 21 prováveis feriados ocorrentes no decorrer da 
semana (entre segunda e sexta-feira).

A somatória dos valores em EqHt, atribuídos a cada membro da 
família que esteja apto para o trabalho agrícola e que venha a engajar-se 
nele, permitiu determinar o potencial de trabalho disponível para a gera
ção da renda requerida pelo orçamento familiar (nas famílias pesquisa
das a média foi de 2,2 EqHt).

Em seguida, foi possível dimensionar as diferentes linhas de pro
dução, de forma a garantir à família camponesa o atingimento da renda 
familiar por ela mesma demandada, considerando que:

▼  Devem ser abatidos da renda bruta os custos de todos os insu- 
mos adquiridos ao mercado;

▼  O dispêndio de trabalho em atividades como preparo do com
posto orgânico (geração/aprimoramento dos fatores endógenos) 
devem ser incorporados ao cálculo do dispêndio de trabalho; e
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▼  Qualquer que seja a linha de produção, deve se considerar o 
grau de sustentabilidade do pacote tecnológico preconizado, 
como forma de assegurar o usufruto dos recursos naturais não 
só para as gerações presentes como também para as gerações 
futuras.

Como exemplo, consideremos tuna comunidade de pequenos agri
cultores familiares que trabalhem com Sistema Agroflorestal "Agricultu
ra em Andares”.4

A comunidade de Armazém, no município de Ponta de Pedras, é 
composta por 18 famílias, das quais 15 (83,3%) iniciaram experimental
mente em 1994 um trabalho com este sistema agroflorestal.

No intuito de facilitar a compreensão dos cálculos será descrita sua 
aphcação apenas para o “Agricultura em Andares”, como se esta fosse a 
única atividade produtiva desenvolvida pelas famílias.

No levantamento reahzado em campo, determina-se a composição 
familiar por sexo e faixa etária de acordo com a Tabela C.

A partir desses dados inicia-se o preenchimento da Tabela 4, colu- 
na-a-coluna:

Coluna 1 - Família/ Nome do Produtor: Indica o número de ordem da 
família (Fl, F2...) bem como o nome da pessoa hegemônica 
entre os demais membros. Por exemplo: (Fl) Ehza Barros.

Coluna 2 - N° de Membros (Total): Todos os membros que compõem a 
família. Por exemplo: em (Fl) são cinco pessoas que com
põem a família.

Coluna 3 - N° de Membros (Trabalho): Todos os membros que atuam

4 Sistema Agroflorestal desenvolvido em ação conjunta pelo POEMA e comunidades de pe
quenos agricultores familiares da Amazônia Brasileira cujas principais características 
são: integração em um mesmo sistema de cultivo de aspectos da agricultura indígena, 
conhecimento técnico agronômico e experiência vivencial dos camponeses amazônicos. É 
constituindo por unidades modulares (módulos) as quais além de produzirem alimentos 
e mercadorias recuperam áreas alteradas.
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na agricultura e têm idade para tal, de acordo com a Tabela 
B. São três membros na família analisada.

Coluna 4 - EqHc (Total): Representa o potencial de consumo da família, 
isto é, indica a somatória de EqHc de cada membro da fa
mília de acordo com a Tabela A. A determinação do número 
de Equivalentes-Homem Consumo e Trabalho (EqHc e EqHt), 
permitirá à equipe quantificar o número de módulos agro- 
florestais de forma a assegurar a reprodução econômica das 
famílias de pequenos agricultores, sem que os prejudique 
em outras atividades, inclusive garantindo a permanência 
de jovens e crianças nas escolas.

Coluna 5 -  Renda Proposta: É o indicativo de renda, expressa em salá
rios m ín im os, que representa uma quantia capaz de atender 
as demandas do orçamento de cada família.
Para esta comunidade identificou-se uma renda média re
querida de 4 salários mínimos por mês, aproximadamente 
US$ 414,003, Para o cálculo da renda proposta, dividiu-se a 
renda média requerida (4 salários mínimos) pela média de 
EqHc por f a m ília (3,4 EqHc), multiplicando o resultado pelo 
número de EqHc de cada família.

 ̂ Para a família de Elisa (Fl) obteve-se:

4 0 S M,U3 x 2,7 EqHc = 3,3 S.M.
3.3 EqHc

Isto implica em dizer que, nos padrões de renda coletiva
mente aceitos em Armazém, a família de Elisa precisa de
3.3 salários mínimos para suprir as demandas de seu orça
mento.

Coluna 6 - EqHt (Total): Representa o potencial total de trabalho dis
ponível na f a m ília para todas as atividades (módulos agro- 
florestais, manejo de floresta, auto-abastecimento familiar,

5 Valor referente a junho de 1995.
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Coluna 7 -

comercialização, beneficiamento, casa, escola e lazer), isto 
é, indica a somatória de EqHt de cada membro da fam ília de 
acordo com a Tabela B.

EqHt (Casa/Escola): É o potencial de trabalho gasto em ati
vidades domésticas de lazer e escolares, de acordo com a 
Tabela E.

Coluna 8 - EqHt (Produção): é o potencial de trabalho destinado à gera
ção de renda, e é obtido da diferença entre EqHt Total e 
EqHt Casa/Escola. Na família exemplo este quantitativo é de 
0,9 EqHt:
1,8 (EqHt Total) - 0,9 (EqHt Casa/Escola ) = 0,9 (EqHt Produ
ção)

Para facilitar o preenchim ento da Tabela 4, é  aconselhável 

calcu lar prim eiro a Á rea  de Cultivo ou N úm ero de M ódulos 

A g ro  florestais, colunas 1 1  (Trabalho Pleno) e 1 2  (Consum o  

Pleno).

Coluna 9 - EqHt (Módulos)6: Representa o número de EqHt dispendidos 
no cultivo dos módulos necessários para gerar a renda pro
posta, sendo resultante da multiplicação do número de mó
dulos para atingir Consumo Pleno por 0,06417 (dispêndio 
anual de trabalho em um módulo agroflorestal).

Coluna 10 -- EqHt (Beneficiamento/Manejo): Indica o potencial de traba
lho que, após a cobertura de atividades domésticas, de lazer 
e de cultivo, ainda está disponível para agregar valor à pro
dução através do beneficiamento ou para os trabalhos de 
manejo florestal ou proteção ambiental.
Para sua determinação procede-se, de acordo com o cálculo: 
(EqHt Produção) - (EqHt Módulo)
Exemplo: para o caso em questão, teríamos, caso não hou-

6 Se a família já tiver implantando algum módulo agroflorestal a quantidade de módulos 
— Consumo Pleno (coluna 12) — é substituída nos cálculos pelo valor indicado em Mó
dulos -  A Implantar (coluna 14).
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vessem produtos já implantados:
0,9 (EqHt Produção) - 1,1 (EqHt Módulos) = -0,2 (EqHt Bene- 
ficiamento/Manej o)
Isto significa que, em princípio, não há potencial de traba
lho disponível para Beneficiamento/Manejo.

Coluna 11 - Trabalho Pleno7: Número de módulos que poderiam ser cul
tivados se todo o potencial de trabalho destinado a produ
ção fosse aplicado em seu cultivo.
No caso do “Agricultura em Andares” são necessários 
0,06417 EqHt por módulo agroflorestal a ser cultivado. Di
vidindo 0,9 (EqHt Produção para Fl) por 0,06417 (dispêndio 
anual de trabalho em um módulo agroflorestal) obtém-se 
14,02, que é o número máximo de módulos agroflorestais 
que a fam ília de Elisa poderia cultivar (como módulo agro
florestal não pode ser fracionado considera-se 14 módulos).

Coluna 12 - Consumo Pleno: Número de módulos necessários para ga
rantir o atendimento pleno da necessidade de consumo da 
fam ília (renda requerida), que é obtido dividindo-se a Renda 
Proposta (3,2 S.M.) por 0,199 S.M. (receita mensal de um 
módulo estabilizado). Neste caso o resultado é de 14,07 
módulos ou, arredondando, 15 módulos, já que o arredon
damento para menos, que em um outro caso estaria mate
maticamente correto (por exemplo: 14,4 se transformando 
em 14), não assegura a plena geração de renda requerida.

Coluna 13 - Módulos (Existentes): Indica o número de módulos agroflo
restais já implantados pela família.

Coluna 14 - Módulos (A Implantar): Resultante da subtração entre as 
colunas 11 (Módulos Consumo Pleno) e 12 (Módulos Exis
tentes), registra o número de módulo agroflorestais que 
ainda deverão ser implementados para que a família possa

7 No caso de outros sistemas de cultivo essa coluna informa a área que pode ser cultivada.
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atingir a Renda Proposta (Coluna 5).
No exemplo trabalhado:
15 (Módulos Consumo Pleno) - 3 (Módulos Existentes) = 12 
(Módulos A Implantar).
Ora, se considerarmos que doze módulos agroflorestais 
demandam 0,8 EqHt (0,06417 EqHt/módulo x 12 módulos), 
Elisa e sua família dispõem de 0,1 EqHt para as atividades 
de Beneficiamento/ Manejo.
Considerando que os 240 dias de trabalho referido no início 
do texto eqüivalem a 240 d/h, isto é, 240 jornadas diárias 
de trabalho de um homem adulto, as atividades de Benefici- 
amento/Manejo, implementadas pela família tomada como 
exemplo, não poderiam ocupar mais do que 0,1 EqHt/ano 
(EqHt Beneficiamento/Manejo) x 240 d/h/ano (1 EqHt) = 
24d/h/ano.
Ou seja, as atividades de Beneficiamento/Manejo não pode
riam ocupar mais do que 24 dias/ano na vida de um ho
mem adulto ou (dividindo-se por 0,4 EqHt) 60 dias/ano na 
vida de uma mulher adulta, posto que a metade do tempo 
útil já está comprometida com atividades domésticas.
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Tabela C
Comunidade de Armazém 

Idade e Sexo dos Membros das Famílias
N °d e
ordem

Nom e do 
Produtor

M em bros por Fam ília
01 0 2 0 3 0 4 05 0 6 0 7 0 8 0 9

101 Lliza Burros 70 F 36 F 15 F 12 F 1 M - - - -
F 02 Ricardo Barros 61 M 52 F 21 M 20 F 13 F 12 F 9 M 7 M 5 F
F 03 Gilberto Barros 33 M 30 F 9 M 7 M 5 M - - - -
F 04 Varlindo Barros 53 M 52 F 19 F 22 M 18 M 16 F 11 F 8 F
F 05 loão Barros 57 M 60 F 31 M 28 M - - - - -
F 06 Maria Barros 84 F 16 M 21 M - - - - - -
F 07 Sebastião Ferreira 69 M 83 F 14 M - - - - -
F 08 Egidil Andrade 59 M 55 F 20 F 18 F 14 M - - - -
F 09 lair Fernandes 24 M 31 F 6 M 3 M -
F 10 Elvira Tavares 71 F 57 M 15 M - - - - - -
F 11 loão Tavares 51 M 42 F 12 F 9 F
F 12 Sérgio Tavares 36 M 27 F 12 M 11 F 8 F 5 F - ’ - -
F 13 Jânio Tavares 33 M 29 F 5 F 4 F -
F 14 Manoel Tavares 40 M 25 F - -
F 15 Lucivaldo Tavares 46 M 27 F 11 M 10 F 6 F 4 M 3 M -

Fonte: POEMA, L evantam ento Sócio-Econôm ico  
da C om unidade de A rm a zém  -  199 4
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Tabela D
Adequação Familiar da proposta Sistemas 
Agroflorestais “Agricultura em Andares”

n °
ordem

nornc do 
prod utor

n" di* m em b re*
1-Mlk
tola!

.rend a
p roposta
(salários)

eq u ivalentes-hom em  de trab a lh o  (n**) área  ou  n °  d e  m ód u los

total trabalho total
c a s a /
esco la piod m ódu los b e n e f ./  m a

n eio
trab.;

pleno
con s,
pleno lAISl i h s t . :

FO I E liz a
B a rro s 5 3 2 ,7 3 ,3 1 ,8 0 ,9 0 ,9 1,1 0 ,0 14 17 3 14

F 0 2 R ic a rd o
B a r ro s 9 5 5 ,6 6 ,8 3 ,4 1,2 2 ,2 2 ,2 0 ,0 34 35 6 2 9

F 0 3
G ilb e rto
B a rro s

5 2 3 ,0 3 ,6 1 ,8 0 ,4 1 ,4 1 ,2 0 ,2 21 19 3 16

F 0 4
V a r lin d o  
B a rro s 8 7 5 ,8 7 ,0 5 ,2 1 ,6 3 ,6 2 ,3 1,3 56 3 6 7 2 9

FOS J o à o
B a r ro s 4 3 3 ,8 4 ,6 2 ,8 0 ,0 2 ,8 1 ,5 1,3 4 3 2 4 4 2 0

F 0 6
M a ria
B a rro s 3 2 2 ,6 3 ,2 1 ,8 0 ,4 1 ,4 1 ,1 0 ,0 21 1 7 3 14

f ó S
S e b a s t iã o
F e rr e ir a

3 1 2 ,6 3 ,2 0 ,6 0 ,3 0 ,3 1 ,1 0 ,0 0 4 17 3 14

FOS
E gid il
A n d ra d e

5 5 4 ,0 4 ,8 3 ,6 1 ,4 2 ,2 1 ,6 0 ,6 34 2 5 4 2 1

F 0 9
J a ir
F e rn a n d e s 4 2 2 ,4 2 ,9 1 ,8 0 ,4 1 ,4 1 ,0 0 ,4 21 15 3 12

E lv ira
T a v a re s

3 2 2 ,8 3 ,4 1 ,6 0 ,4 1,2 1,2 0 ,0 18 18 3 15

T i l l
J o ã o
T a v a re s 4 3 2 ,6 3 ,2 2 ,2 0 ,6 1 ,6 1,1 0 ,5 2 4 1 7 3 14

S érg io
T a v a re s 6 4 3 ,5 4 ,2 2 ,8 0 ,9 1 ,9 1 ,4 0 ,5 2 9 22 7 15

F 1 3 Jâ n io
T a v a re s

4 2 2 ,4 2 ,9 1 ,8 0 ,4 1 ,4 1 ,0 0 ,4 21 15 3 12

® i l
M a n o e l
T a v a re s

2 2 1 ,8 2 ,2 1 ,8 0 ,4 1 ,4 0 ,8 0 ,6 21 12 2 1 0

ÍF (| :: :?
L u civ a ld o
T a v a re s

7 4 3 ,7 4 ,5 2 ,8 0 ,9 1 ,9 1 ,5 0 ,4 2 9 23 5 1 8

to ta l  s e r a i 72 4 7 4 9 ,3 5 9 .8 3 5 ,8 1 0 ,2 2 5 .6 2 0 ,1 6 .2 3 9 0 3 1 2 5 9 2 5 3
m é d i a i g è í a í .. ___ M . ______ ü 3 ,3 4 ,0 2 ,4 ____2Z. 1.3 __________M . 2 6 ,0 2 0 ,8 — AP. 1 6 ,9

Fonte: POEMA, Levantam ento Sócio-Econôm ico  
da C om unidade de A rm azém , 199 4

Tabela E
Coeficientes Adotados para o Cálculo do Dispêndio de Trabalho

Faixa Etária Sexo
Masculino Feminino

Até 10 anos 0,0 0,0
De 10 a 14 anos 0,3 0,2
De 15 a 18 anos 0,4 0,3
19 anos 0,0 0,3
De 20 a 55 anos 0,0 0,4
Acima de 55 anos 0,0 0,0

Fonte: POEMA 19 9 3  (Adaptado a partir de CHAYANOV)

Fazendo-se os cálculos para todas as famílias envolvidas no pro
cesso e preenchida a Tabela E, poder-se-á analisar, caso a caso, as dife-
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rentes situações encontradas e discutir com cada família a condução de 
sua questão específica.

Situação 1: EqHt Produção < EqHt Módulos

Se, em determinada família, o potencial de trabalho disponível para 
a atividade produtiva não assegurar o suprimento das demandas do or
çamento doméstico, nem suprir as demandas das atividades de Benefici- 
amento/Manejo, poder-se-ia propor as seguintes alternativas:

▼  Considerando a forte presença de pessoas ainda em desenvol
vimento, que o número de módulos para consumo pleno fosse 
implementado, já que, à medida em que jovens e crianças forem 
crescendo, aumentará também seu potencial de trabalho; ou

▼  Reduzir o número de módulos até que se crie um quantitativo 
de trabalho capaz de suprir as demandas das atividades de Be- 
neficiamento/Manejo e que se recomponha a renda requerida 
através do valor agregado pelo beneficiamento da produção

Situação 2: EqHt Produção = EqHt Módulos

Se o potencial de trabalho disponível para a atividade produtiva 
(EqHt Produção) assegura o suprimento de renda mas, por outro lado, 
não existe disponibilidade de trabalho para Beneficiamento/Manejo 
(EqHt Produção = EqHt Módulos) é possível optar por:

▼  Admitir esta situação, correndo o risco de que a renda proposta 
possa vir a ser deteriorada pelas desigualdades das trocas com 
o mercado, onde a cada ano é necessário um maior volume de 
matéria-prima agroextrativa para adquirir a mesma quantidade 
de produtos industrializados (sal, querosene, roupas, ferramen
tas etc.); ou

▼  Caso contrário, as alternativas de solução para a primeira hipó-
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tese (EqHt Produção < EqHt Módulos) também se aplicam a este 
caso.

Situação 3: EqHt Produção > EqHt Módulos

Neste caso, a geração de renda está assegurada e ainda existe um 
quantitativo de trabalho disponível para as atividades de Beneficiamen- 
to/Manejo. Supridas estas demandas, se ainda houver disponibilidade de 
trabalho a f a m ília  poderia optar por ampliar sua área de sistemas agro- 
florestais, como forma de antecipar a renda prevista para o momento de 
estabilização dos módulos agroflorestais.

P e d r o  S a v in ia n o  M ir a n d a  

W ilc ile n e  R o d r ig u e s
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Apêndice 2

Orientações para Instalação de 
Módulos Agroflorestais

(Destinado a Produtores A groflorestais e seus A ssessores Técnicos)

O “Agricultura em Andares” é um sistema agroflorestal que combi
na espécies agrícolas e florestais com o objetivo de dim inuir o processo 
de degradação de solos e gerar renda monetária para os pequenos pro
dutores, além de fornecer vários produtos para o auto-consumo.

As características do “Agricultura em Andares” são:

▼  Adapta-se a diferentes tipos de ecossistemas existentes em cada 
localidade, porque é implantado a partir de sementes e mudas 
de plantas encontradas nos quintais e nas florestas próximas às 
áreas de cultivo;

▼  Busca, na sua composição e densidade populacional, imitar os 
diferentes estratos observados no encapoeiramento de áreas de 
roçado, substituindo plantas de baixo valor econômico por ou
tras que tenham uma aceitação nos mercados;

▼  É implantado a partir do roçado tradicional, gerando produtos 
para o consumo familiar e para comercialização;

▼  É fácil de ser adotado pelos pequenos agricultores, porque pode 
ser conduzido através de técnicas agronômicas simples; e

▼  Devido à diversidade de espécies, torna possível dessazonalizar 
a renda, produzindo durante o ano inteiro.
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Série Poema 9

Como Demarcar um Módulo do Sistema 
Agroflorestal "Agricultura em Andares”

Para implementar um módulo numa área de cultivo, é necessário 
proceder à demarcação dessa área, decidindo pelo aproveitamento ou 
não de plantas já existentes.

Para fazer a demarcação precisa-se de uma trena, ou varas com o 
espaçamento desejado, e fio de nylon ou barbante para fazer o alinha
mento dos piquetes.

Om lm 2m 3m

Existem duas maneiras usuais de se demarcar um módulo agroflo
restal:

Primeiro tipo- Módulo Praia Grande

(Para com unidades que tenham  coqueiral ou outro m onocultivo im plan

tado com  espaçam ento de a té  10  m x  10  m)
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Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares

No caso do coqueiral, deve-se passar o fio de nylon em 4 pés de 
coqueiro, cruzando o fio no centro para determinar a posição do “mas
tro” como é geralmente chamado o espécime pertencente ao 7o Andar.

, 10 m

0 *

10 m

Legenda

*
Coco Mastro

(6o andar) (7o andar)
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Série Poema 9

Na metade da distância entre dois coqueiros, marca-se o lugar do 
cupuaçuzeiro, que também faz parte do 6o andar.

■ 5 m , 5 m ,

5 m

5 m

JL
0 *

Legenda

* <§)
Coco Mastro Cupuaçu

(6o andar) (7o andar) (6o andar)
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Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares"

Na metade da distância entre cupuaçuzeiro e coqueiro, deve-se 
marcar o lugar das palmeiras finas, como açaizeiro e pupunheira, que 
são plantas do 5 o andar.

2,5 m | 2,5 m | 2,5 m } 2,5 m

T
2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

*0 + ® +

+ +

* ®

+ +

+ ® +
Legenda

* ® +
Coco Mastro Cupuaçu Açaí

(6o andar) (7o andar) (6o andar) (5o andar)
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Série Poema 9

Na metade da distância entre cupuaçuzeiro e o mastro, marca-se o 
lugar dos cafeeiros ou cacaueiros, que são do 4o andar.

2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m

T
2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

JL

*0 + ® + O*

+ O +

o * o ®
+ O +

4 - ® 4 - 0*

Legenda

* ® 4-
Coco Mastro Cupuaçu Açaí

(6o andar) (7° andar) (6o andar) (5o andar)
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Sistema Agroflorestal "Agricultura em Andares

Em seguida, deve-se completar o quadrado com mais quatro cafeei
ros ou cacaueiros.

T
2,5 m

m | ^

-4

.,5 m j . 

®

1,5  m j

-4

ï , 5 m |

+ O o O -4
2,5 m

O * O ®
2,5 m

-4 o o O -4
2,5 m

-4 ® -4 * *
Legenda

* ® + O
Coco Mastro Cupuaçu Açaí Café

(6o andar) (7o andar) (6o andar) (5o andar) (4° andar)
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Série Poema 9

As fruteiras do 4o andar — como cajueiro, goiabeira ou murucizei- 
ro — são colocadas na periferia do módulo, a partir da projeção das li
nhas de plantio já demarcadas.

T
2,5 m

2.5 m

2.5 m

2.5 mi
2.5 m 

+

m | 2,5 m | 2, 

®

,5 m | 2,,5 m | 2, 

®

,5 m | 2,

+
+
o

®
o

4-

O

^0
0 ^

+
® o * O ®
4 - o o o 4 -

*0
0 ^ 4 - ® 4 -

^ 0
0 ^

2,5 m

_L ® ® ®

^ 0
0 ^ *

Legenda 

®  + O ®
Coco Mastro Cupuaçu Açaí Café Goiaba

(6o andar) (7o andar) (6o andar) (5o andar) (4o andar) (4o andar)
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Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares

Na metade da distância entre os cajueiros ou outras fruteiras, mar
ca-se o lugar das palmeiras finas (açaizeiros ou pupunheiras) que faltam. 
No total são 20 palmeiras finas compondo o 5o andar.

2,5 m I 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m

T
2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

JL

® + ®
+ +
® + o
+ o
® + o
+ +
® + ®

+ ® + ®
® + tf** +
o o + ®
• o ® +
o o +
® + +
+ ® + ®

Legenda

* <§) + O ®
Coco Mastro Cupuaçu Açaí Café Goiaba

(6° andar) (7o andar) (6o andar) (5o andar) (4o andar) (4o andar)
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Série Poema 9

Finalmente coloca-se as bananeiras no meio do quadrado formado 
por 4 plantas. O tamanho dos piquetes das bananeiras deve ser maior 
que o das outras plantas para ficar bem visível.

2,5 I 2,5 I 2,5 I 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5

j O O O O O O O O
2,5m ®  +  ®  +  ®  +  ®

◦  • • • • • • o
2.5 m +  X  +  ®  +  +

-  O

2.5 m ®

-  O

2.5 m +

O

2.5 m ®

O

0 *

• • • • •
+  o  o  o  +  ®

•  •  •  •  •

® o *  o ® +
•  •  •  •  •

+  o  o  o  +  ®

2,5m ^  x  + ® ^ ^

o

o

o

o

o

o
2,5 m 

1 o o o o o o o o
Legenda

* (D + O ® • O
Coco Mastro Cupuaçu Açaí Café Goiaba Banana Banana 

Nanica 
(3o andar)

(6o andar) (7° andar) (6o andar) (50 andar) (4o andar) (4° andar) (3o andar)

O espaçamento a ser escolhido para a instalação de um módulo 
agroflorestal depende do tipo de solo. Em solos mais fracos pode-se usar 
até 2,5 m x 2,5 m. Em solos mais fortes usa-se espaçamentos maiores, 
como 3,0 m x 3,0 m ou 4,0 m x 4,0 m.
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Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares"

Segundo tipo: o módulo é demarcado a partir das 
bananeiras

O segundo tipo pode ser instalado a partir do roçado, iniciando 
com o plantio das mudas de bananeiras.

Coloca-se os 8 piquetes na linha de frente do módulo, bem distan
tes um do outro, depois deve-se escolher o espaçamento (3,0 m x 3,0 m, 
por exemplo) e colocar piquetes contando entre um e outro a distância 
escolhida.

í i f  3,0 m f t  3,0 m f t  3,0 m f í  3,0 m l"f  3,0 m í f  3,0 t n í í  3,0 m T f
T--------- T--------- T--------- 1 I---------- T--------- T--------- T
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Série Poema 9

Faz-se o mesmo nas linhas dos lados, encontrando-se os extremos. 
Em seguida, coloca-se os piquetes da parte de trás do módulo, fechando 
o quadrado. Deve-se fazer sempre o alinhamento dos piquetes, verifi

cando se todos estão na posição correta.

Frente do Módulo
3,0 m I 3,0 m I 3,0 m | 3,0 m | 3,0 tn i 3,0 m i 3,0 m
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Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares

Depois, completa-se a parte central, sendo que os piquetes d e v e m  
ficar bem alinhados, com auxílio do fio de nylon. A partir daí pode-se 
substituir os piquetes pelas mudas de bananeira. No final, teremos um 
total de 36 bananeiras na parte central do módulo, e mais 28 bananeiras 
nanicas ou mamoeiros, que serão plantados na periferia do módulo.

Frente do Módulo
3,0 m I 3,0 m I 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m i 3,0 m

T
3,0 m

H_û_n

3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

ü_t_tf
f...t .. t ...t-...?...í-...t
è...t...t ...t ... t ...t ...t
ò...t ...t ...t ...t ...t ...t
tf... t...t ...t ... t t ...t
: t...t ...t ...t ...t ...t

t...t ...t ...t ...t ...t
l" t t » ft it i :

i

Legenda

t t
Banana Banana
(Parte Nanica,

Central) Mamão
(Periferia)

Amarrando o fio de nylon ou barbante nos piquetes dos quatro 
cantos, e cruzando-o no centro do módulo, define-se a posição do mas
tro, usando por exemplo a mangueira, castanheira-do-pará etc.

A partir do centro para fora do módulo, deve-se colocar a planta
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Série Poema 9

que faz parte do andar, sempre no centro de cada quadrado formado por 

quatro bananeiras.

O primeiro passo é colocar o mastro, que é uma árvore emergente, 
como de uma floresta, que produzirá o sombreamento necessário para 
espécies que se desenvolvem em sombra, daí o plantio de café moca ou 

cacau mais próximo do mastro.

Coloca-se a árvore do mastro e acha-se o lugar dos 8 cafeeiros.

Frente do Módulo
3,0 m I 3,0 m I 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m

T
3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

ft ft ft ft t

t t t t t t
T  ft. t .. t ...t .. t ...t ...t

i
j,u m JL

4- t

t t

t t
t t ° t ° t ° t t

Ç t ..t ...t ...t ...t ...t
T  t ft ft ft ft ft '

t
Legenda

ft # O
Banana Banana Mastro Café
(Parte Nanica, (7o andar) (4o andar)

Central) Mamão
(Periferia)

Depois, deve-se determinar a posição das outras plantas do 6o an-
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Sistema Agroflorestal “Agricultura em Andares"

dar, como coqueiros e cupuaçuzeiros.

Frente do Módulo
3,0 m I 3,0 m I 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m

T
3,0 m

3,0 m

T  ft.
3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

ft f t  ft ft

t t t t t t
i ^  i : (Si i : W  :

.1^ 1...t.® t...

t t 0 t 0 t ° t t

t t ° t 0 t 0 t t
M.t®t.M

T  ft t ft ft ft ft

Legenda

t t * O
Banana Banana Mastro Café Coco Cupuaçu
(Parte Nanica, (7o andar) (4o andar) (6o andar) (6o andar)

Central) Mamão
(Periferia)
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Fm seguida, acha-se o lugar dos cajueiros ou goiabeiras e de outras 
fruteiras de porte baixo que são do 4o andar — que ficará na periferia do 
módulo, devido à necessidade da ocorrência de sol.

T
3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

3.0 m

3.0 m

3,0 m

_L

Frente do Módulo
I 3,0 m I 3,0 m I 3,0 m | 3,0 m j 3,0 m j 3,0 m | 3,0 m |

f t f t i í f t t í f f í í

Á.

t

Ò.. .......... t® t...i^ t -
t i

t t 0 t ° t ° t t
: i ; <@l ; i ^ i

.. t <s)t ...t*H
f ft

t ..t t ..t t..tr.ii

Legenda

t t ♦ O
Banana
(Parte

Central)

Banana
Nanica,
Mamão

(Periferia)

Mastro 
(7o andar)

Café
(4o andar)

Coco
(6o andar)

Cupuaçu 
(6o andar)

Goiaba 
(4o andar)
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Sistema Agro florestal “Agricultura em Andares"

E finalmente acha-se o lugar das palmeiras finas como açaizeiros, 
que são do 5 o andar.

Frente do Módulo
3,0 m I 3,0 m I 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m i 3,0 m i 3,0 i

ft f ft ft  f t  ft

sX À<£}̂  +  +  +  i

3,0 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

+T  f t Z i l i Z £ l lZ l Z ±+

t ft *

Legenda

o  ^ +
B a n a n a B a n a n a Mastro Café Coco Cupuaçu Goiaba Açaí
(Parte Nanica, (7° andar) (4° andar) (6o andar) (6o andar) (4o andar) (5o andar)

Central) Mamão
(Periferia)

T

O módulo, depois de demarcado, colocando-se todas as fruteiras e 
as bananeiras, ficará como mostra a figura anterior.

Se as plantas do módulo estiverem muito próximas, poderá ser di
minuído o número de bananeiras ou de palmeiras finas dentro dele, cri
ando-se um novo espaçamento, ou seja, uma planta sim e outra nflo.
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O sombreamento provocado nessa área vai diminuir a mão-de-obra 
necessária para o roçado. Não se deve esquecer que as lavouras brancas 
(mandioca, milho, feijão, arroz) vão ser de grande importância no mo
mento do plantio. Além de fornecer alimento de imediato para o consu
mo, essas plantas também vão provocar um bom sombreamento para as 
mudas de fruteiras.

O produtor deverá construir um viveiro para as mudas de fruteiras 
e espécies florestais que ele vai plantar no seu módulo, e transplantá-las 
para a área no momento certo (no início das chuvas).

O produtor não deve esquecer que o plantio das espécies de roça
do é muito importante: porque vai proteger o solo, evitar que o produtor 
gaste mão-de-obra com novas áreas e dará uma renda mais rápida.

W ilc ile n e  R o d r ig u e s

!»ob-9t j O Ambi '■ *’ ’ >J •• ’

a ç ã o ,  Documentors® e S-*

rO E M A  l líiUOTECA

Programa ^ob"? 
Csapcrasão,
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