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Apresentação
Este produto faz parte do projeto de pesquisa “Avaliação da sustentabilidade dos agroecossiste-

mas familiares de várzea da comunidade Mamangal Grande, Igarapé-Miri (PA)”, elaborado a partir do Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares. O projeto teve como parceria as organizações Associação MUTIRÃO e Cooperativa CAEPIM
do município de Igarapé - Miri e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará,

Campus Castanhal.
Um dos principais desafios ao se pensar o desenvolvimento sustentável para a região amazônica
diz respeito ao planejar e desenvolver ações que sejam condizentes com as suas especificidades, já que
apresenta uma diversidade de povos, tradições e agroecossistemas distintos. Assim, o uso de ferramentas que facilite esse processo é fundamental, levando em consideração a perspectiva local. Sob
essa lógica, o projeto de pesquisa buscou contribuir com estratégias para a construção do desenvolvimento sustentável na região de várzea do Baixo Tocantins, especialmente na comunidade Mamangal
Grande, em Igarapé-Miri, por meio da avaliação multidimensional de agroecossistemas utilizando
indicadores de sustentabilidade.
O produto, na forma de um Informe Técnico, apresenta um conjunto de indicadores de sustentabilidade construído junto à comunidade Mamangal Grande, município de Igarapé-Miri, no qual, foram
elaborados a partir dos pontos que afetam a sustentabilidade do agroecossistemas familiares, sobretudo, no que se refere a qualidade de vida. O material também compartilha a perspectiva local sobre a

definição de sustentabilidade, e traz como exemplo os agroecossistemas familiares que apresentaram
melhores desempenhos na avaliação feita pelos indicadores construídos.
Esse informe é um material rico e condizente com a realidade local, logo, espera-se que seja um
importante disseminador de conhecimento para a comunidade, assim como para os agentes de exten-

são rural e universitária, principalmente no que se refere a elaboração de estratégias de conservação
dos recursos, com o uso sustentável de práticas de manejo, bem como na construção de diretrizes que
fortaleçam o desenvolvimento sustentável destes agroecossistemas.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

zais nativos, sendo intensificado suas
práticas para garantir o aumento da

No Baixo Tocantins, mais precisamente no muni-

produção (ARAUJO; FREITAS,

cípio de Igarapé-Miri, é possível identificar uma realida-

2015). Nessa lógica, encontra-se a co-

de peculiar relacionada a um modo de produzir, estando

munidade Mamangal Grande, locali-

a figura do extrativista associado às atividades da agricul-

zada na região das ilhas de Igarapé-

tura,

local

Miri, e que possui seus agroecossiste-

(ALMEIDA, 2010). São povos tradicionais da Amazô-

mas constantemente em transforma-

nia, que vivem e desenvolvem suas atividades produti-

ções.

‘

responsáveis

por

gerir

a

economia

vas, adaptando-as segundo o ritmo da natureza.

O que se observou ao longo dos

Na região, a Euterpe oleracea Mart. (Açaí) é uma

anos foi uma intensificação da produ-

espécie de grande destaque, tanto pela sua abundância

ção, expressando-se em uma redução

quanto pela importância socioeconômica, sendo a princi-

da diversidade de espécies, e prioriza-

pal base alimentar dos povos dessa região. Todavia, as-

ção por apenas uma espécie durante o

sim como outros municípios do Baixo Tocantins, Igara-

manejo (SILVA, 2018). Para tanto, de-

pé-Miri passou por um processo de mudanças nos seus

ve-se ressaltar que o manejo adotado se

agroecossistemas. Com o crescente interesse que se esta-

configura em riscos para a sustentabili-

beleceu pelo açaizeiro, devido ao aumento do consumo e

dade dos agroecossistemas familiares,

procura para elaboração de novos produtos, houveram

pois, a tendência ao monocultivo do

consideráveis alterações no manejo realizado nos açai-

açaí em várzea, além de trazer riscos
ao desaparecimento de espécies nati-
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vas, também contribuem para a dependência em

ção de estratégias políticas e de planejamento em

apenas uma espécie, gerando preocupações

torno da sustentabilidade.

quanto a reprodução dos meios de vida local.

Compreendendo a importância de se ava-

Os indicadores de sustentabilidade são

liar a sustentabilidade dos agroecossistemas fami-

instrumentos que permitem mensurar as modifi-

liares de várzea, referente ao manejo realizado

cações que ocorrem em um sistema, pois, ao cap-

nos açaizais, este informe apresenta o conjunto

tarem informações, são capazes de descrever o

de indicadores de sustentabilidade, construído a

estado dos fenômenos que ocorrem, orientando

partir da perspectiva local, abordando a dimen-

nas tomadas de decisões (KEMERICH et al.,

são ambiental, social e técnico-econômica, da

2014), já que é por meio das informações obtidas,

comunidade Mamangal Grande.
Os indicadores foram pensados a partir do

que as ações são planejadas e implantadas, visando o uso racional dos recursos naturais.

entendimento de qual manejo pode estar mais

Sua utilização se constitui como impor-

próximo da sustentabilidade para a comunidade.

tante papel na leitura mais realista do espaço, in-

Durante sua construção (Figura 1 a, b, c ), foi

dicando uma direção para construção de propos-

fundamental entender a lógica de produção e

tas que adéquem esses espaços rumo a um desen-

quais aspectos são importantes para os morado-

volvimento sustentável, uma vez que, as informa-

res locais, no que diz respeito a sua qualidade de

ções geradas tornam-se instrumentos na constru-

vida.

Figura 1: Momento de
dialogo com a
comunidade. (a)
Associação MUTIRÃO;

c

(b) Inicio da construção
dos indicadores; (c)
Momento de
encerramento.
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Sustentabilidade:
o olhar ribeirinho
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Na comunidade Mamangal Grande, o açaí é
o principal meio para obtenção da renda, a definição local de sustentabilidade tem como base a
forma de manejo realizado dentro dos agroecossistemas e como sua produção pode proporcionar os meios necessários para manutenção do
núcleo familiar, ou seja, reflete a possibilidade
dos agroecossistemas em garantir recursos para

a família, proporcionando melhorias na qualidade de vida por longos períodos.

Figura 2: Açaizeiro, principal fonte de renda da comuni-

Para os ribeirinhos da Mamangal Grande, a dade
sustentabilidade está relacionada com a possibiLogo, o manejo adequado deve garantir dilidade de assegurar as necessidades diárias da versidade de espécies, o que vai refletir em refamília, tais como alimentação, o qual o açaí cursos financeiros/alimentar para a família, asdeve ser um recurso disponível para o consumo

sim como melhorar a qualidade da produção do

o ano todo; vestimentas; saúde e a permanência

açaí e a qualidade do trabalho.

dos filhos na escolha.

“[O manejo sustentável] seria o que fosse consorciado com todas as espécies, é claro que ele vai dar menos frutos nos primeiros anos, mas
ele vai ter mais renda na questão de produção [...] o produtor quando
tem o cacau, tem a andiroba, o açaí, o pracaxi, todas as espécies, na
mesma área, o manejo razoável, que tenha um sombrio, é sustentável.
Na forma de consórcio você também consegue trabalhar mais, porque
tá sombrio, não cansa muito” (Mauro).
“Não é só ter o açaí no inverno e verão, é ter outros tipos de produção, no caso, no inverso, é ter o açaí pra
complementar o cacau, cupuaçu, Andiroba” (Roberto).

As experiências anteriores, associadas a preocupação quanto ao aspecto ambiental é outro

ponto levantado, já que também afeta diretamente a produção e na estabilidade da família.

“Você não vai ter com o que se sustentar se não se
preocupar com a questão ambiental, então precisamos ter esse cuidado” (Mauro).
“A impressão que dá é que o sol tá mais forte que antigamente, então, devido isso, pra ter uma produção por muito
tempo é preciso ter consciência desse manejo, ir desmatando conforme a necessidade que pede” (Nazareno).
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A diversificação de atividades (Figura 2 a, b,
c, d) também se justifica, entendendo que so-

possibilita a permanência da família e, consequentemente, a sustentabilidade a longo prazo.

mente a diversidade de atividades produtivas

“[...] o certo é plantar essas outras plantas que deem no inverno, por
exemplo, o cacau é muito procurado, ele ajuda muito; o cupuaçu; o limão; a manga; a banana, não é assim muito rentável, mas a gente se
alimenta; o miriti, no caso, a gente vende aqui, no inverno, tanto faz o
vinho como ele inteiro; a manga. Então, todas essas frutas ajudam na
terra e ajudam a ter recurso. Ter tanques, pra criar peixe. É preciso ter
outras atividades produtivas para garantir a sustentabilidade da família” (Nazareno).

Figura 3: Diversificação de atividades. (a) Sistema agroflorestal; (b) Criação de pequenos
animais; (c) Tanque de piscicultura escavado; (d) Extração do óleo de andiroba
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Construção dos Indicadores
de Sustentabilidade
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A definição dos indicadores, pesos de impor-

dores simples, na dimensão técnico-econômico

tância e parâmetros, para a escala de avaliação,

foram estabelecidos 11 indicadores, sendo 1 de-

foram estabelecidos com base nos pontos discuti-

les, indicador composto, e no social, 7 indicado-

dos, do que seria sustentabilidade para a comu-

res foram organizados.

nidade, surgindo problemáticas que a comunida-

Para os intervalos de valores para cada indi-

de anda enfrentando e que tem afetado direta-

cador, do estado mais desejável ao menos dese-

mente a qualidade de vida. Estes, estão organi-

jável para a sustentabilidade local, foram atribuí-

zados nos quadros 1, 2 e 3. Foram construídos

das notas que variam de 10 (desejável) a 5

22 indicadores, sendo 1 deles, composto.

(aceitável) e 1 (crítico).

A dimensão ambiental, apresentou 4 indicaQuadro 1: Indicadores de sustentabilidade ambiental para avaliação dos agroecossistemas da comunidade Mamangal
Grande, Igarapé-Miri- PA

Escala de avaliação
Dimensão

Ambiental
(3,33/10)

Indicador

Peso

1. Diversidade de
espécies naturais*
2. Presença de
animais

Desejável
(Nota 10)

Aceitável
(Nota 5)

Crítico
(Nota 1)

3,0/10

Maior ou igual
que 32 espécies

31 a 10 espécies

> 10 espécies

2,0/10

Constante

Raramente

Não observa

3. Diversidade de
atividade produtiva

3,0/10

4 ou mais atividades (Açaí +
SAF Horta + Criação animal)

2 a 3 (Açaí +SAF
Horta ou Criação)

Apenas 1 atividade (Açaí)

4. Troca de experiências

2,0/10

Existe

Raramente

Não existe

Fonte: Pesquisa de campo (2019). *O número de espécies usado como parâmetro no indicador tem como referência as
espécies identificadas por Silva A. (2018) na comunidade.

Dimensão ambiental
O indicador diversidade de espécies naturais

tem a intenção de avaliar a relação das famílias
com as espécies presentes dentro do agroecossistema.
Cada açaizal que tu for visitar é diferente, se tu for visitar vinte casas, vai ver que cada um é diferente, se comparar, é pouco, mas tem diferença, uns tiram mais
[árvores] outros tiram menos [...] (Nazareno).

O indicador presença de animais tem relação
direta com a diversidade de espécies, já muitas
são habitat para a maioria dos animais.
“[...] o veado, mucura, é muito difícil de achar, o pessoal comia muito antigamente” (Nazareno).
“na verdade, eles são os funcionários do campo, eles
comem aqui e vão disseminar pra longe” (Roberto).
O indicador diversidade de atividades produ-
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tivas tem a intenção de avaliar o quantitativo de

damentais para construção de estratégias de ma-

sistemas de produção, vistos como estratégias de

nutenção dos sistemas produtivos.

diversificação da produção.

“É preciso ter outras atividades produtivas para garantir a sustentabilidade da família” (Nazareno).
“Não é só ter o açaí no inverno e verão, é ter outros
tipos de produção, no caso, no inverso, é ter o açaí pra
complementar o cacau, cupuaçu, andiroba”(Roberto) .
O indicador trocas de experiências avalia a
relação dos sujeitos dentro da comunidade, fun-

“Como a gente não tem muita técnica, a gente trabalha aqui, mas na forma da prática, a gente vê se um
vizinho que tá produzindo muito, e trabalha dessa forma, a gente vai lá e faz no nosso açaizal, mas quando a
gente vê não dá certo, a gente nem faz” (Nazareno).
“[...] na nossa área, eu percebi que antes, quando a
área era do meu pai, ele teve essa experiência de tirar
tudo, aí ele fez esse trabalho lá na área, com três anos
começou só a diminuir a produção, a rama começou a
ficar amarela” (Adones).

Quadro 2: Indicadores de sustentabilidade técnico econômico para avaliação dos agroecossistemas da comunidade
Mamangal Grande, Igarapé-Miri- PA

Escala de avaliação
Dimensão

Técnicoeconômico
(3,33/10)

Indicador

Peso

Desejável
(Nota 10)

Aceitável
(Nota 5)

Crítico
(Nota 1)

Manejo com menos de 10 espécies

Monocultivo

5. Intensidade do
manejo

1,0/10

Manejo acima de
10 espécies

6. Eficiência do
manejo

1,0/10

Tem bons rendimentos

Razoável

Pouco rendimento

7. Práticas de manejo do açaizal

1,0/10

7. 1 Incorporação de
matéria orgânica

3,33/10

Usa do manejo
das espécies

Usa apenas do
manejo do açaí

Não usa

3,33/10

Faz com o açaí,
frutíferas e florestais

Faz com o açaí e
florestais

Faz apenas
com o açaí

3,33/10

Não faz

Faz, porém em
uma pequena
área

Faz

8. Mão-de-obra

0,75/10

Apenas a família
participa

A família participa, porém também contrata

Apenas
contrata

9. Venda da mão-de
-obra

0,75/10

Sim

Às vezes

Não

7.2 Enriquecimento
do agroecossistema

7.3 Manejo das inflorescências

Segue...
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Quadro 2: Indicadores de sustentabilidade técnico econômico para avaliação dos agroecossistemas da comunidade
Mamangal Grande, Igarapé-Miri- PA (continuação)

Escala de avaliação
Dimensão

Indicador

Desejável
(Nota 10)

Aceitável
(Nota 5)

Crítico
(Nota 1)

Consegue ter
açaí durante a
entressafra

Tem açaí durante
a entressafra, porém com dificuldade

Não tem açaí
durante a entressafra

1,0/10

Não têm dificuldades

Têm dificuldades, porém consegue se manter
de outras atividades produtivas

Têm dificuldades, e precisa de outras
fontes de renda para se
manter

12. Outras fontes de
renda

0,75/10

Pouco presente
na composição
da renda

13. Endividamento
Familiar

0,75/10

Não tem dívidas

14. Diversificação da
comercialização

1,0/10

Tem interesse e
já realiza

Parcialmente presente na
composição da
renda
Têm dívidas, porém não afetam a
família
Tem interesse,
mas não realiza

Muito presente na composição da
renda
Têm dívidas
que afetam a
família
Não tem interesse

1,0/10

Faz o beneficiamento

Faz, porém, sem
muito conhecimento

Não faz

10. Autoconsumo

11. Desempenho da
renda na entressafra

Técnicoeconômico

Peso

15. Beneficiamento
de outros produtos

1,0/10

Fonte: Pesquisa de campo (2019).

Dimensão técnico-econômico
A intensidade do manejo do açaí é um indicador que avalia a quantidade de espécies trabalhadas em consórcio com o açaí, sejam elas nativas ou não. Está relacionado tanto com os aspec-

tos ambientais quanto técnico-econômico e sociais.
“Um compadre desmatou o açaí dele, tirou todas as
espécies que tinha e deixou só o açaí, aí três anos ela
deu que a gente passava e se assustava de ver tanto
açaí, só que com três anos, veio o capim
[...]” (Nazareno).
“Todo ano faz o manejo, faz a limpeza da área toda,
faz devastação, é pegar a árvore [açaizeiro] que tem

Figura 4: Agroecossistemas com diferentes intensidades
de manejo. (a) Açaí

a

b

em sistema menos
diversificado com
espécies (b) Açaí
em sistema diversificado
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muito filho e tirar, deixar só o que realmente vai ser
aproveitado [...] também é necessário no açaizal outras
árvores, o açaí não precisa só da terra, ele precisa de
outros nutrientes também [...]” (Roberto).
O indicador eficiência do manejo, contribuem para mensurar se o manejo realizado tem garantido melhorias para a partir dos seus rendimentos.

“Quando a safra da melhor, você consegue comprar
um barco, uma rabeta, reformar a casa, quando a safra
dá ruim, a gente não faz nada, só mesmo pra manter
[...]” (Rose).

sendo um elemento importante para compreender as tomadas de decisões quanto a gestão interna.

“No manejo a gente vai plantando logo, se tá vazio,
você vai plantando lá, vai plantando alguma coisa.
Cacau, andiroba, cupuaçu. Depois não importa a distância uma da outra, porque depois você faz o manejo,
o importante é colocar outras espécies” (Mauro).
“Tem que ser consorciado, preservando as outras árvores regionais, nativas, e também, pode fazer consorciado como por exemplo, o cacau. [...] lá em casa, é diferente, vai tendo experiências e a gente vai vendo. Então, a melhor forma é consorciar, preparar o açaizal, a
touceira de 10 em 10 metros ou 8 metros, pra poder ter
espaço pra poder plantar outras culturas, então com
certeza vai ter sustentabilidade” (Luiz Carlos).

Figura 5: Principal meio de transporte de pessoas e pro-

O indicador composto Práticas de manejo do

Figura 6: Representação do enriquecimento

açaizal, tem como destaque, a incorporação da
matéria orgânica, enriquecimento do agroecos-

O indicador manejo das inflorescências con-

sistema e manejo das inflorescências. A incor-

siste em identificar se a prática está sendo reali-

poração da matéria orgânica, traz melhorias pa-

zada e se pode afetar a produção durante a safra

ra a produção, visto que sua incorporação me-

do açaí.

lhora as características do solo, refletindo na
qualidade do açaí.
“O que que a terra vai dar para alimentar uma árvore,
se ela não tem do que se alimentar? [...] A gente precisa
alimentar a mãe terra, porque ela sem alimento, ela
não pode gerar frutos, então, precisa de todas as espécies e cada uma tem uma função” (Mauro).
O indicador enriquecimento do agroecossistema, pode-se evidenciar os tipos de estratégias
de diversificação que as famílias buscam adotar,

Figura : Espata do açaizeiro, conhecido como boneca.
Consiste na inflorescência coberta por duas brácteas.
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No indicador mão-de-obra, a estrutura fami-

O desempenho da renda durante a entressa-

liar tem relação direta com tipo que é emprega-

fra, tem como objetivo identificar o comporta-

do dentro do agroecossistema, se contratada ou

mento da economia familiar, durante esse perío-

não.

do.

“Cada família é diferente uma da outra, em casa nós
somos um bocado de mulher, então a mulher não consegue ser peconheira, eu até já apanhei muito açaí, pra
beber, mas pra vender eu não consigo. [...] os rapazes,
desde cedo começam a apanhar açaí, as meninas não
têm esse negócio de descer e apanhar o açaí pra vender,
pra comprar o material da escola, a gente tem que dar
pra uma outra pessoa apanhar, pra gente poder manter na escola” (Rose).
“Quando você vê uma família que eles mesmos conseguem colher o açaí, acaba sendo melhor, porque fica
dentro da família, mas às vezes o cara tem problema
de saúde ou é só mulher, então é obrigado a pagar” (Nazareno).
O indicador venda da mão-de-obra, também

se mostra válido, visto que algumas famílias
apresentam áreas pequenas, e ao ampliarem seus
núcleos familiares, não conseguem obter toda
renda advinda do trabalho, dentro da propriedade.

“Na entressafra, a gente passa por muita dificuldade,
muita dificuldade financeiramente, porque você vive
daquilo e acaba e, você não tem outra profissão, não
tem outra renda e todos continuam se alimentando
[...]” (Nazareno).

O açaí faz parte da dieta alimentar local, e
apesar de muitas famílias não possuírem o produto para venda durante a entressafra, sempre se
faz presente na composição alimentar. O indica-

dor autoconsumo está relacionado com a autonomia do agroecossistema em fornecer produtos
para a família, bem como a soberania e segurança alimentar.
“Nessa entressafra, faltou o açaí em todo lugar, mas
sempre nós tivemos” (Adones).
“Nessa entressafra, eu não cheguei a comprar, mas eu
só tinha pra beber, muitos compraram”( Nazareno).
“Eu comprei muito açaí, não tinha nem pra vender e
nem beber” (Carlos).
O indicador outras fontes de renda, também
ajuda a entender quais fatores estão contribuindo para a manutenção do núcleo familiar.

Figura 7: Coleta do açaí

Figura 7: Comercio local
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O indicador endividamento familiar, busca
entender como a família é afetada por dívidas

que confere certo grau de estabilidade financeira
para as famílias.

contraídas, principalmente, durante a entressa“Talvez o maior impasse que nos temos da introdução

fra.

de outras culturas é a questão do comércio. A gente não
“Tem produtores que se endividam no inverno e acabam comprometendo sua safra, pra pagar dívidas
[...]” (Nazareno).

tem pra quem vender. [...] lá em casa, a mamãe tem o
freezer cheio de polpa [cupuaçu], também não tem pra
quem vender, e só as lanchonetes da região que com-

O indicador diversificação da comercialização, tenta entender o grau de interesse da comu-

pram, lá da cidade, da vila Maiauatá. Só elas não conseguem consumir tudo” (Mauricio).

nidade em diversificar a produção, já que a permanência de espécies, fortalece a diversidade
dentro do agroecossistema, também contribui
para a ampliação de outras fontes de renda, o

a

O indicador beneficiamento de outros produ-

tos, avalia o conhecimento e interesse em beneficiar outros PFNMs.

c

b

Figura 8: Produtos comercializados pela comunidade (a) cacau, (b) andiroba, (c) taperebá

a

b

Figura 9: método artesanal de extração andiroba; (b) óleo da andiroba
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“[...]

eu vendia andiroba à R$ 20,00 a rasa, mas aí me
deram 1 litro por rasa, deste litro eu fiz R$ 53,00, então, qual é o melhor? Vender o óleo! ” (Mauro).

“De uma rasa dá pra fazer R$ 100,00” [por causa da
variação do óleo] [...] falta nós aprendermos a trabalhar [com a extração do óleo]” (Dedê).

Quadro 2: Indicadores de sustentabilidade social para avaliação dos agroecossistemas da comunidade Mamangal
Grande, Igarapé-Miri- PA

Escala de avaliação
Dimensão

Social

Indicador

Peso

Desejável (Nota
10)

Aceitável
(Nota 5)

Crítico
(Nota 1)

16. Acesso à saúde

1,0/10

Tem, sem dificuldades

Tem, com dificuldades

Não tem

17. Acesso à educação

1,0/10

Tem, sem dificuldades

Tem, com dificuldades

Não tem

18. Acesso a programas governamentais

1,75/10

Acessa

Acessa com dificuldades

Não acessa

19. Acesso à informação

1,0/10

Constante

Esporádico

Não tem

20. Comercialização
do açaí

1,75/10

Apenas pela
cooperativa

Cooperativa e
atravessador

Apenas pelo
atravessador

21. Organização social
(cooperativa/
associação)

1,75/10

Associado com
participação
efetiva

Associado

Não associado

22. Participação nas
tomadas de decisões

1,75/10

Participa constantemente

Participa às vezes

Não participa

Fonte: Pesquisa de campo (2019).

Dimensão social

mentos familiares também, você quer botar o filho numa escola melhor” (Roberto).

Os indicadores, acesso à saúde e acesso à
educação, mensuram as dificuldades da comuni-

O indicador acesso à informação, busca ava-

dade em obter esses benefícios.

liar como a comunidade toma posse desses me-

“[...] a primeira questão é da alimentação, a educação,

canismos.

remédio, depois os acessórios pra você ter a outra safra” (Mauro).

O indicador acesso a programas governamentais tem como objetivo entender como as

famílias têm o acesso a esses recursos.
“A prioridade é alimentação, educação, saúde. Quando fica doente, é pelo SUS, ou então, quando tem recurso, a gente tenta pelo particular. Tem outros investi-
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O indicador comercialização do açaí, mensura o grau de comprometimento e a relação da
comunidade com a cooperativa

munidade com as organizações presentes.
Fazer parte de uma organização social não
significa que existe uma participação efetiva nas
decisões coletivas. Nesse sentido, o indicador

“Ele [atravessador] compra e a despesa dele é menor e
eles pagam melhor, aí o produtor, por R$ 0,50 não vai
com a cooperativa” (Nazareno).
O indicador organização social - cooperati-

participação nas tomadas de decisão, avalia a
relação da comunidade com as reuniões e tomadas de decisões coletivas.

vas/associações analisa o envolvimento da co-

a

b

c
Figura 10: (a) Rasas de açaí comercializada pela CAEPIM; (b) Sede da cooperativa CAEPIM; (c) Principal porto de escoamento pela comunidade Mamangal Grande.
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Indicadores de sustentabilidade na
avaliação dos
agroecossistemas
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A avaliação ocorreu em 10 agroecossistemas, escolhidos com base na diversificação de

mais distante estará do estado desejável de sustentabilidade.

suas atividades produtivas, optando pelo que

A avaliação mostrou que, de modo geral,

possui maior número de atividades produtivas

os agroecossistemas que apresentaram maior di-

até o de menor diversificação. A sustentabilidade

versidade de atividades produtivas obtiveram os

na dimensão ambiental, técnico-econômico e

melhores desempenhos na avaliação dos indica-

social está representada nos gráficos 1, 2 e 3.

dores.

Para entender os gráficos referente ao do

Ao fazer uma leitura dos indicadores da

estado de sustentabilidade, observa-se que quan-

dimensão ambiental (Gráfico 1), percebe-se que

to mais próximos do centro estiver o indicador,

mesmo com as fortes pressões sofridas no passa-

Gráfico 1: Representação geral dos indicadores de sustentabilidade, na dimensão ambiental, dos 10 agroecossistemas
da comunidade Mamangal Grande

Diversidade de espécies
naturais

Troca de experiências

Presença de animais

Diversidade de atividade
produtiva
do, com o aumento na demanda do açaí, atual-

ram para a redução da fauna. Um deles é o au-

mente, as famílias estão buscando manter a ve-

mento da população, associado a maior movi-

getação natural da várzea. Isso se deve à per-

mentação de atividades nas áreas e uso de práti-

cepção de que as ações de intensificação do açai-

cas durante o manejo do açaí, como a redução

zeiro traria consequências negativas no ambien-

de determinadas espécies, que serviriam de ali-

te e que refletiram em impactos econômicos pa-

mentos para os animais

ra as famílias, devido à redução da qualidade do

açaí colhido.

O indicador diversidade produtiva, mostrou

que as famílias que apresentaram menor diversi-

Apesar de tentar manter a vegetação na-

ficação das atividades se mostraram também

tural, observa-se que alguns elementos contribuí-

mais dependentes da produção do açaí e, em
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alguns casos, de outras fontes de renda não-

maior rendimento em polpa), e para isso, a pre-

agrícola, como benefícios (aposentadoria, bolsa

sença de espécies, na área, torna-se um dos prin-

família).

cipais fatores que contribuem para esses ganhos.

Os

indicadores

da

dimensão

técnico-

A proporção das espécies varia conforme di-

econômico (Gráfico 2) revelaram que as inter-

ferentes lógicas de produção e as características

venções realizadas durante o manejo do açaí pe-

do ambiente. Por exemplo, a frequência, distri-

los ribeirinhos são práticas que se convertem em

buição e o tipo da espécie, pode variar tanto pe-

ganhos no rendimento físico do açaí (frutos com

las condições naturais do terreno (áreas mais

Gráfico 2: Representação geral dos indicadores de sustentabilidade, na dimensão técnico-econômico, dos 10 agroecossistemas da comunidade Mamangal Grande

Intensidade do manejo
Beneficiamento de
outros produtos

Eficiencia do manejo

Diversificação da
comercialização

Práticas de manejo do
açaizal

Endividamento Familiar

Mão-de-obra

Outras fontes de renda
Desempenho da renda
durante a entressafra

Venda da mão-de-obra
Autoconsumo

baixas, influenciadas pela maré) quanto pelas

certa dificuldade de obtê-lo, agravando-se em

estratégias que as famílias seguirão (se terão a

anos atípicos, com menos insciência de chuva.

função de apenas incorporar matéria orgânica,

O desempenho da renda durante a entres-

proporcionar sombreamento, serem complemen-

safra, aponta para uma dificuldade em manter-se

to na dieta alimentar e/ou ter como destino a

de atividades produtivas, logo, a renda fornecida

comercialização de seus produtos).

pelas atividades não-agrícolas têm forte pondera-

Quanto ao autoconsumo, os agroecossis-

temas, de modo geral, conseguem fornecer o

ção na manutenção da maioria dos núcleos fa-

miliares.

açaí, mesmo que, apenas para abastecer às famí-

Acerca da mão-de-obra, as famílias são

lias durante a entressafra, contudo, percebe-se

responsáveis pelas atividades desenvolvidas na
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área, contudo, também contratam, principal-

que desestimula outros ribeirinhos a comerciali-

mente, no período mais elevado da produção.

zá-lo.

Essa contratação está relacionada diretamente

Quanto ao beneficiamento de produtos,

com a estrutura familiar, pois, dependendo do

como a andiroba, esta é uma prática dedicada

número de crianças, jovens que estão em fase

por poucos. Os ribeirinhos que fazem o seu bene-

escolar e idosos, a quantidade de mão-de-obra

ficiamento, expõem o potencial do produto, on-

contratada é mais presente.

de o valor obtido em uma rasa pode chegar a ser

Sobre a comercialização de outros produ-

5 vezes maior do que seria alcançado pela mes-

tos, a comunidade tem interesse em comerciali-

ma rasa sem seu beneficiamento – rasa da se-

zar e já realiza através da venda da semente do

mente vendida à R$ 20,00.

cacau, polpas de furtas (cupuaçu, taperebá) e

No

aspecto

social,

os

indicadores

mel. A respeito da comercialização de polpas,

(Gráfico 3) mostraram que na comunidade o

existe potencial, porém, em alguns momentos,

acesso a serviços públicos, como saúde e educa-

há dificuldade na saída do que é produzido, o

ção são obtidos com dificuldades. A comunidade dispõe de agentes comunitários para atendi-

Gráfico 3: Representação geral dos indicadores de sustentabilidade, na dimensão social, dos 10 agroecossistemas da
comunidade Mamangal Grande
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mento básico, no entanto, o principal sistema de

dade para serem beneficiados por programas co-

atendimento à saúde está localizado na cidade de

mo o PRONAF (Programa Nacional de Fortale-

Igarapé-Miri, e apesar de relativamente próximo,

cimento da Agricultura Familiar), o PANE

seu acesso é dito como precário, já que muitas

(Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o

vezes, não possui estrutura básica para os atendi-

PAA (Programa de Aquisição de Alimentos),

mentos, e em casos mais graves, os ribeirinhos se

diz respeito às questões burocráticas, desestimu-

direcionam para os hospitais da capital, Belém.

lando-os a continuar o processo.

Quanto ao acesso à educação, os jovens que

Quanto a comercialização do açaí, este é pou-

cursam o ensino a partir do 6ª ano (antiga 5ª sé-

co repassado para a cooperativa, existindo situa-

rie), precisam percorrer longas distâncias, diaria-

ções em que não são repassados nenhuma quan-

mente, pois, a escola localiza-se fora da ilha.

tia à mesma. Uma das razões para esse fato é que

Outros dois indicadores — acesso a progra-

a cooperativa esta recebendo a produção apenas

mas governamentais e comercialização do açaí

de 2 a 3 vezes por semana, logo, o açaí acaba

— estiveram próximos do estado menos desejá-

sendo vendido a terceiros que a comercializam

vel da sustentabilidade.

no porto mais próximo.

Os ribeirinhos afirmam que a principal dificul-

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os 22 indicadores construídos para a avalia-

nativas de estratégias poderiam garantir maior

ção local, demonstram retrará minimamente a

autonomia para enfrentar esses percalços, tais

realidade da comunidade, observados durante a

como:

avaliação dos agroecossistemas.

1. Garantir diversificação nas atividades

A respeito da avaliação do estado de sustenta-

produtivas, visto que os agroecossistemas que

bilidade dos agroecossistemas familiares da vár-

apresentaram essa característica, obtiveram os

zea, tendo o açaí como forte componente, con-

melhores desempenhos, pois, tinham maior au-

clui-se que a sazonalidade da renda acaba se tor-

tonomia alimentar e possibilidade para ampliar

nando o principal problema para os ribeirinhos

a renda.

da Mamangal Grande, principalmente, para
aqueles que tem apenas essa atividade como úni-

2. Fortalecer as organizações, no sentido de

ca fonte de renda, visto que, durante a entressa-

estimular a participação efetiva dos associados/

fra do açaí, os recursos financeiros se tornam es-

cooperados, tanto nas tomadas de decisões cole-

cassos comprometendo os meios de reprodução

tivas quanto na busca por apoio nas suas ativi-

social.

dades de reprodução socioeconômicas, e isso po-

Para tanto, ressalta-se aqui que algumas alter-

de ser feito com algumas inciativas:
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Facilitar o acesso a programas que estimulem a diversificação da produção como o
PAA, e consequente, escoamento da sua
produção.



Dar apoio no escoamento e comercialização
daqueles já comercializam ou realizam o beneficiamento de produtos, como óleo da andiroba, mel, polpas das frutas.



Oferecer infraestrutura para a produção, beneficiamento dos PFNMs como cacau, cupuaçu e andiroba, para que os ribeirinhos
deixem de ser apenas fornecedores de matéria-prima e agrarem valor ao produto, melhorando a sua fonte de renda .



Realizar cursos de capacitação para o beneficiamento e estratégias de comercialização,
ou seja, garantir elementos para melhorar a
aparência do produto a partir da padronização das embalagens, com informações úteis
e que representem a identidade local.

3. A estratégia de implantar um fundo comunitário, a partir da renda do açaí, possibilitaria aos ribeirinhos criar condições para o desenvolvimento social da comunidade, deixando de ficar à mercê de ações do poder público.
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Tabela de avaliação
dos agroecossistemas
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I- DIMENSÃO AMBIENTAL

INDICADOR

PESO

ESCALA
DE AVALIAÇÃO

10
Diversidade de espécies

3,0/10

Presença
mais

2,0/10

de

ani-

Troca de experiências

5

CRITÉRIOS DA ESCALA

OBSERVAÇÕES

1
Nota 10 (maior ou igual a 32 espécies); nota 5 (31 a 10 espécies); nota
1( > 10)
Nota 10 (constantemente); nota 5
(raramente); nota 1(não observa)
Nota
10
(Existe);
nota
5
(Raramente); nota 1(não existe)
Nota 10 (4 ou mais atividades/ Açaí
+ SAF+ Horta + Criação animal);
nota 5 (de 2 a 3 / Açaí +SAF+ Horta ou Criação); nota 1(Apenas 1 atividade /Açaí)

2,0/10

Diversidade de atividades produtivas
3,0/10

II- DIMENSÃO SOCIAL

INDICADOR
Organização social
- Cooperativa ou
associação
Participação
nas
tomadas de decisão

PESO

1,75/10

1,75/10

Acesso à saúde
1,0/10
Acesso à educação
1,0/10
Acesso à programas governamentais**
Acesso à informação
Comercialização
do açaí

1,75/10
1,0/10
1,75/10

ESCALA DE
AVALIAÇÃO
10 5
1

CRITÉRIOS DA ESCALA

OBSERVAÇÕES

(Associado com participação efetiva); nota 5 (associado); nota 1 (não
associado)
Nota 10 (participa constantemente);
nota 5 participa às vezes); nota 1
(não participa)
Nota 10 (tem sem dificuldades);
nota 5 (tem com dificuldades); nota
1(não tem)
Nota 10 (tem sem dificuldades);
nota 5 (tem com dificuldades); nota
1 (não tem)
Nota 10 (acessa); nota 5 (acessa
com dificuldades); nota 1 (não acessa)
Nota 10 (constante); nota 5
(esporádico); nota 1 (não tem)
Nota 10 (Cooperativa); nota 5
(cooperativa e atravessador); nota 1
(atravessador)

* A nota do indicador será atribuído pela média dos indicadores simples Incorporação de matéria
orgânica, Enriquecimento do agroecossistema e Manejo do agroecossistema
** São especificados o acesso a programas como o PRONAF; PNAE, PAA
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II- DIMENSÃO TÉCNICO-ECONÔMICO

INDICADOR

PESO

ESCALA
DE AVALIAÇÃO
10

Intensidade do manejo do açaí

1,0/10

Eficiência do manejo

1,0/10

Práticas de manejo
do açaizal*
Incorporação de matéria orgânica
Enriquecimento do
agroecossistema

3,33/10

3,33/10

Mão-de-obra
0,75/10
Venda da mão-deobra
Autoconsumo

0,75/10

1,0/10

Desempenho da
renda durante a entressafra

Outras fontes
renda ***

Endividamento
familiar

OBSERVAÇÕES

1
Nota 10 (Manejo acima de 10 espécies); nota 5(manejo com menos de
10 espécies); nota 1(Monocultivo)
Nota 10 (tem bons rendimentos);
nota 5(razoável); nota 1(pouco rendimento)

1,0/10

3,33/10

Manejo das inflorescências

5

CRITÉRIOS DA ESCALA

1,0/10

de
0,75/10

0,75/10

Nota 10 (Usa do manejo das espécies); nota 5 (usa apenas do manejo
do açaí); nota 1(não usa)
Nota 10 (Faz com o açaí, frutíferas e
florestais); nota 5(Faz com o açaí e
florestais); nota 1(Faz apenas com o
açaí)
Nota 10 (Não faz); nota 5(Faz, porém em uma pequena área); nota 1
(Faz)
Nota 10 (Apenas a família participa);
nota 5(A família participa, porém
também contrata); nota 1(Apenas
contrata)
Nota 10 (Não); nota 5(às vezes); nota 1(sim)
Nota 10 (consegue ter açaí durante a
entressafra); nota 5(tem açaí durante
a entressafra, porém com dificuldades); nota 1(não têm açaí durante a
entressafra)
Nota 10 (não tem dificuldades); nota
5(têm dificuldades, porém consegue
se manter de outras atividades produtivas); nota 1(têm dificuldades, e
precisa de outras fontes de renda para se manter)
Nota 10 (pouco presente na composição da renda) nota 5 (parcialmente
presente na renda) nota 1(muito presente na composição da renda)
Nota 10 (menor que 50%); nota 5
(igual a 50%); nota 1(100%)

Segue...
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Continuação dimensão técnico-econômico

INDICADOR

PESO

Diversificação da
comercialização

1,0/10

Beneficiamento de
outros produtos

1,0/10

ESCALA
DE AVALIAÇÃO
10 5
1

CRITÉRIOS DA ESCALA

OBSERVAÇÕES

Nota 10 (tem interesse e já realiza);
nota 5(tem interesse, mas não realiza); nota 1(não tem interesse)
Nota 10 (faz o beneficiamento); nota
5(faz, porém sem conhecimento);
nota 1(não faz)

***Especificar quais são essas fontes de renda. (Atividades não agrícolas/benefícios)

As dimensões apresentam o mesmo grau

de importância, ou seja, mesmo peso durante a

res, a nota do seu desempenho poderá ser obtida

por meio da média ponderada.

avaliação. Para os indicadores, foi estabelecido

Quanto ao indicador composto — práti-

grau de importância distinto, conforme as descri-

cas de manejo do açaizal — presentou mesmo

ções feitas a respeito dos pontos fortes e limita-

peso de importância na sua subdivisão, sendo

ções. Dessa maneira, assim como os indicado-

sua nota obtida também pela média ponderada.

