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1. Bioma: Amazônia

Histórico da área: A propriedade onde a unidade demonstrativa está inserida encon-
tra-se em processo de transição agroecológica. O processo de transição ocorre através 
do exercício de diversas atividades na propriedade como a eliminação do uso do fogo, 
implantação de sistemas diversificados, a redução de insumos químicos, a preserva-
ção de espécies, conservação de áreas e uso da mão de obra familiar (ANDRADE et 
al., 2014). Inicialmente, a forma de cultivo utilizada na área era baseada na técnica 
de derruba e queima. No entanto, em 2005 a forma de cultivo sem queima começou 
a sem implantada através do Projeto Raízes da Terra em parceria com o projeto Tipi-
tamba da Embrapa, os projetos realizaram a implantação de unidades demonstrativas 
com preparo de área sem queima através do sistema de corte e trituração da capoeira, 
recuperação de áreas degradadas, introdução de sistemas agroflorestais, e a aplicação 
de práticas agroecológicas nos sistemas de uso da terra (FERRREIRA, 2012).

2. Coordenadas da área: 00° 43’ 03” S;  47º 41’ 59” W

3. Condições gerais da área com relação a solo e relevo:

O clima da região é do tipo Ami, Classificação Köppen, com temperatura média varian-
do de 21,1ºC a 34,4ºC e pluviosidade em torno de 2.500 mm, com distribuição mensal 
irregular, tendo um período (novembro a junho) com maior intensidade de chuvas. 
Cobertura vegetal formada por mata secundária, fase de processo de sucessão natu-
ral, resultante das ações antrópicas relacionadas com a exploração madeireira seletiva 
e implantação de diferentes culturas agrícolas, particularmente pimenta-do-reino. Os 
solos são representados por latossolo amarelo distrófico, variando de média a argiloso 
e de topografia ondulada. A utilização de desses solos em atividades agrícolas intensi-
vas requer aplicação de fertilizantes para suprir a deficiência de nutrientes essenciais 
às plantas e corretivos para eliminação de influência nociva do alumínio ás plantas 
cultivadas. Deve ser empregada prática de controle à erosão, em função da diferença 
textual entre os horizontes A e B, que favorecem os processos de erosão hídrica das 
camadas.

4. Descrição passo a passo da implantação:

A área foi preparada através da técnica de corte e trituração da capoeira. Nessa for-
ma de preparo da área a vegetação é triturada a uma altura de 5-10 cm do solo com 
objetivo de não revolver o solo e não comprometer o principal meio de regeneração 
da capoeira, que são os tocos e raízes que continuam intactos na área, e garantem a 
rebrota da vegetação natural (KATO et al., 2010). Para realizar o cultivo a unidade de-
monstrativa foi dividida em 3 áreas (0,33 ha), onde, cada área é utilizada para o cultivo 
durante dois anos e as outras duas ficam em pousio
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As culturas agrícolas cultivadas foram milho (Zea mayz L.) com espaçamento de 1 m x 
0,5 m, feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) com espaçamento de 1 m x 0,5 m e 
mandioca (Manihot esculenta Crantz) com espaçamento de 1 m x 1 m. O componente 
florestal desse sistema é proveniente da regeneração natural durante o período de 
pousio (Tabela 1). Segundo Stevens (1999), 70% da regeneração da capoeira é garan-
tida pela rebrota dos tocos e raízes.

O SAF possui área equivalente a 0,6 ha, familiar não-empresarial e orgânico, composto 
por 1500 pés de pimenta do reino com espaçamento de 2 x 2 m, 45 pés de açaí plan-
tados nas laterais do sistema (aceiros), 188 pés de cupuaçu com espaçamento de 6 x 
6 m, 360 pés de paricá com espaçamento de 4 x 4 m e 15 pés de andiroba plantados 
aleatoriamente nas linhas do paricá.

Tabela 1 – Espaçamento e densidade dos SAF1e2 implantados no município de Tomé-Açu, Pará.

SAF
Espécies Espaçamento 

(m)
Densidade 

(ind/ha)Nome Vulgar Nome Científico

Pimenta-do-reino Piper Nigrum 2 x 2 1.500

Cupuaçu Theobroma grandiflorum 6 x 6 188

Açaí Euterpe oleracea aceiros 45

Paricá Schizolobium amazonicum 4 x 4 360

Andiroba Carapa guianensis aleatório 15

No primeiro ano, realizou-se o preparo das áreas dos dois SAF. No SAF1 a limpeza da 
área foi feita com trator com implemento agrícola para derrubada da vegetação, se-
guida de roçagem manual, aração, gradagem e marcação. 

A pimenta do reino foi inserida no primeiro ano e permaneceu no sistema até o quin-
to ano, sendo que sua produção cai drasticamente no quarto ano, o cupuaçu e o açaí 
são inseridos no segundo ano do sistema e permanecem até o final do horizonte de 
planejamento, correspondente a trinta anos, o paricá é inserido no terceiro ano, ao 
final do décimo e do décimo quarto ano do sistema sofrerá desbaste de 50% e 25% 
dos indivíduos, respectivamente, o corte raso ocorrerá no décimo oitavo ano do siste-
ma, a andiroba é plantada juntamente com o paricá no terceiro ano e permanece até 
o final dos trinta anos.



Figura 1. Croqui da implantação Ano 1.

Figura 2. Croqui da implantação – Anos 2 a 5.



Figura 3. Croqui da implantação – Ano 30

5. Estimativa dos custos de implantação, por hectare;

Os coeficientes técnicos de produção, preços dos insumos, implementos agrícolas e mão 
de obra, praticados nos municípios de Marapanim e Igarapé-Açu, referentes à produção 
consorciada de milho, mandioca e feijão caupi foram coletados através de oficinas coletivas 
realizadas com produtores rurais parceiros do projeto Tipitamba na comunidade São João, 
município de Marapanim, no mês de junho de 2008. Os valores são referentes aos coefi-
cientes técnicos de produção consorciada que foram atualizados para o período de julho de 
2015 e estimados para uma área de 1 hectare. As receitas foram estimadas de acordo com a 
venda da produção dos cultivos agrícolas que é feita na feira de Igarapé-Açu, o que demons-
tra certo controle sobre os lucros de sua produção já que não vende para o atravessador.  
Os preços de venda levantados foram os praticados no mercado de Igarapé-Açu. Assim, o 
montante a ser recebido pelo produtor refere-se ao valor da produção comercializada nesse 
local.



Figura 4. Demanda total de mão-de-obra ao longo da implantação.

Figura 5. Receitas totais, custos totais e fluxo de caixa ao longo do período.

Tabela 2. Avaliação econômica da produção.

Avaliação Financeira 10 20 30
TMA do Projeto: 7,65% 7,65% 7,65%
TIR do Projeto: 110,63% 110,69% 110,69%
VPL do Projeto: 82.164,69 109.499,29 116.315,59
Payback Simples: 3,0 3,0 3,0
Payback Descontado: 3,0 3,0 3,0
VAE do Projeto: 12.052,35 10.863,85 9.992,77
Relação B/C: 2,8 3,0 3,0



Figura 6. Custos e receitas totais por produto.

6. Avaliação:

Modelo finalizado. Pode ser utilizado em regiões que apresentem similaridades ambien-
tais (edafoclimáticas e ecofisifiológicas) ao local avaliado. Também é importante observar 
as possibilidades para comercializar as espécies selecionadas na região. 
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