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O uso de práticas inadequadas de manejo de açaizais nativos no Ma-
rajó, na sua maioria, se deve pela dificuldade de acesso à informação 
que não chegam às comunidades. A socialização de práticas, tecnolo-
gias e técnicas sustentáveis aos moradores de comunidades ribeirinhas 
desta região demandam grandes investimentos, dificultando a atua-
ção de instituições de pesquisa, inovação e de extensão, em função 
da grande extensão do território, a baixa densidade populacional e o 
acesso que é feito pelos rios.

A inovação na socialização das informações é imprescindível, para 
transpor estas dificuldades, possibilitando a democratização do conhe-
cimento. A Mochila do Facilitador, composta por ferramentas, meto-
dologia e práticas, representa uma importante estratégia para enfren-
tamento desta problemática, a partir da disseminação do manejo de 
mínimo impacto de açaizais nativos no Marajó. Dentre os seus compo-
nentes, a cartilha do facilitador tem como objetivo orientar os agentes 
multiplicadores na sua atuação como facilitadores na socialização do 
conhecimento.

Apresentação
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1. Introdução
O Território da Cidadania Marajó, no Estado do Pará, compreende 16 
municípios, 10 milhões de hectares e cerca de 37 mil famílias de pequenos 
agricultores, e tem entre as principais ameaças e dificuldades, o baixo IDH, o 
desmatamento e a exploração e manejo inadequado das florestas. Como en-
frentamento deste cenário, a parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), vem possibilitando a condução do “Projeto Bem Diverso” 
neste território, com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), 
com o objetivo de contribuir com a conservação da biodiversidade brasileira 
e com a geração de renda para comunidades tradicionais e agricultores fa-
miliares. Entre as principais atividades, são conduzidas capacitações de técni-
cos e lideranças comunitárias para atuarem como agentes multiplicadores da 
tecnologia “manejo de mínimo impacto de açaizais nativos”. As característi-
cas territoriais e sociais desta região exigem uma abordagem complementar 
para a oferta de tecnologias, que vá além da formação de multiplicadores, 
e que possa colaborar de uma melhor forma com a redução das grandes 
disparidades inter-regionais.

Frente a este desafio foi conduzido, de forma participativa, a construção da 
Mochila do Facilitador, baseado nas dificuldades, potencialidades e neces-
sidades da região, com o objetivo de colaborar com o empoderamento de 
pessoas e de organizações locais, para condução de práticas que colaborem 
com o desenvolvimento a partir do uso do manejo de mínimo impacto de 
açaizais nativos, contribuindo com a multiplicação do conhecimento, manu-
tenção e/ou aumento da diversidade, aumento da produtividade e do perí-
odo de safra do açaizeiro, geração de renda e trabalho, redução do esforço 
físico do coletor de açaí e o aumento da segurança na coleta de cachos.

A mochila é composta por um conjunto de ferramentas, metodologia e prá-
ticas que subsidiará a atuação dos agentes como facilitadores, na condução 
de capacitações de moradores das comunidades ribeirinhas, para produção 
de frutos de açaí de forma sustentável. A disponibilização deste conheci-
mento, tendo os facilitadores como equipe técnica, pode ser potencializada 
a partir da multiplicação de projetos conduzidos por entidades locais com 
capacidade de captação e gestão de recursos que possam promover a de-
mocratização destas práticas.

A cartilha do facilitador é o componente da mochila que consolida as 
informações necessárias para o entendimento e aplicação da metodologia 
proposta para capacitação de futuros manejadores e o uso das ferramentas, 
fichas e materiais, que serão tratados ao longo desta publicação.
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2. Facilitadores da socialização do manejo de 
mínimo impacto de açaizais nativos no Marajó
Durante a condução do Projeto Bem Diverso no Marajó no período de 2016 
a 2017, foram capacitados mais de 1.200 agentes multiplicadores em ma-
nejo de mínimo impacto de açaizais nativos. Dentre os agentes, a maioria 
são técnicos de instituições de assistência técnica e extensão rural, líderes 
comunitários, professores e técnicos que moram em comunidades, mas não 
estão no mercado de trabalho.

A metodologia utilizada nos cursos para agentes multiplicadores envolve 
uma carga horária de 32 horas entre aulas teóricas e práticas, disponibili-
zação da cartilha “Guia prático de manejo de açaizais para a produção de 
frutos” e instalação de unidades demonstrativas de manejo. Toda formação 
é voltada para capacitar os agentes para atuarem como multiplicadores da 
informação na região do Marajó.

A formação de agentes, representa uma alternativa para a multiplicação do 
conhecimento à moradores de comunidades ribeirinhas para aplicação do 
manejo de açaizais com mínimo impacto. Mas para que essa socialização 
seja efetiva e tenha maior garantia de aplicação das práticas nas áreas de 
açaizal nativo no Marajó é necessário construir estratégias inovadoras que 
contribuam para democratização do conhecimento, com o protagonismo 
local. Entre as estratégias construídas, a formação complementar de agentes 
multiplicadores para atuar como facilitador na socialização do conhecimen-
to, representa a composição de uma equipe técnica marajoara que pode 
atuar em atividades comunitárias, projetos e postos no mercado de trabalho.

Para esta formação complementar foram selecionados e capacitados agen-
tes multiplicadores de cada um dos 9 municípios atendidos pelo projeto 
Bem Diverso/Território da Cidadania I: Portel, Melgaço, Breves, Curralinho, 
São Sebastião da Boa Vista, Bagre, Muaná, Ponta de Pedras, Cachoeira do 
Arari. Também foram incluídos os municípios de Limoeiro do Ajuru e Oeiras, 
frente as demandas atendidas pelo projeto. Para socialização da prática de 
manejo de mínimo impacto de açaizais nativos, serão utilizadas uma meto-
dologia, ferramentas e práticas adequadas para melhor comunicação entre o 
facilitador e os moradores das comunidades ribeirinhas, que serão descritas 
ao longo deste da cartilha.
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3. Metodologia para capacitação de 
manejadores de açaizais nativos
A programação do curso a ser conduzido pelo facilitador para treinamento 
do manejador tem carga horária que pode variar de 12 a 16 horas, principal-
mente em função da dinâmica do cotidiano das famílias dos moradores das 
comunidades ribeirinhas. O curso pode ser organizado com 4 horas iniciais 
de conteúdo teórico, 8 horas de práticas e mais 4 horas de diálogo. Indepen 
dente da distribuição, o importante é manter as 8 horas de prática, possibi-
litando que o manejador compreenda que em um dia de trabalho pode-se 
manejar no mínimo uma área de 625m², e que em cerca de mais 15 dias de 
trabalho mesmo descontínuos, poderá ter 1 hectare (ha) manejado.

Recomenda-se que nas horas iniciais de conteúdo teórico seja tratado o 
roteiro do folder “Manejo de mínimo impacto de açaizais nativos no Marajó”:  
o que é o manejo de mínimo impacto de açaizais nativos, porque fazer o 
manejo de mínimo impacto de açaizais nativos e quais são as etapas do ma-
nejo de mínimo impacto de açaizais nativos. Também se faz uso do caderno 
“Entenda a distribuição das espécies”, que possibilitará o entendimento da 
proporção das diversas espécies e das touceiras nas parcelas em 1 hectare, 
bem como as melhorias quanto a produtividade e a redução de esforços e 
custos.O segundo momento poderá ser dedicado para aplicação das etapas 
do manejo no campo, com auxílio do folder “Manejo de mínimo impacto de 
açaizais nativos no Marajó”, com uso das ferramentas, fichas e equipamentos 
de proteção individual.

Após a conclusão da prática, se houver possibilidade, a capacitação poderá 
ser encerrada com um espaço para diálogo, estendendo os temas em torno 
do manejo de açaizais e fortalecendo a troca de conhecimento.

Conforme a processo de construção da mochila, o foco inicial da capacitação 
nos temas que o manejador tem maior interesse, “o que é”, “porque fazer” 
e quais são as etapas” do manejo, dá maior garantia do entendimento do 
assunto tratado e melhor aceitação para sua aplicação. O detalhamento das 
ferramentas e práticas utilizadas para a capacitação do manejador serão 
descritos nos itens a seguir.
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4. Caderno entenda a distribuição das espécies
O uso do caderno busca um melhor entendimento quanto ao número e a 
distribuição das touceiras de açaizeiro e de árvores, para condução do ma-
nejo de mínimo impacto de açaizais nativos. Conforme relatos de ribeirinhos 
produtores de açaí, durante as capacitações dos agentes multiplicadores, a 
produtividade de açaí gira em torno de 1 tonelada/ha em áreas sem manejo 
adequado. Partindo-se deste número, para se produzir a mesma quantidade 
dve açaí que se produz em 1 ha manejado com mínimo impacto, o produtor 
precisa de cerca de 5 a 6ha não manejados. Com isso há um maior esforço, 
mais insegurança nas coletas e risco quanto a manutenção da diversidade.

Para melhor internalização das melhorias quanto ao uso do manejo de 
mínimo impacto de açaizais nativos pelas comunidades produtoras, se fez 
necessário o entendimento da área de 1 hectare, de quantas parcelas de 
diversos tamanhos cabe nesta área, a quantidade de touceiras, bem como os 
benefícios quando se produz açaí em área manejada.

A fi gura 1, do caderno, mostra 
uma área de 100m x 100m o 
que equivale a 10.000m², exa-
tamente 1 hectare. Se utilizar-
mos o espaçamento de 1m x 
1m, geralmente o usado para 
plantio de mandioca, caberá 
nesta área 10.000 quadrados 
de 1m² cada.

Figura 2: parcelas de 50m x 50m 
distribuídas em 1 hectare.

Nesta mesma área, fi gura 2, 
cabem quatro parcelas de 50m 
x 50m cada, com 2.500m2. 
Dividindo uma parcela em 
quadrados de 1m x 1m, caberá 
nesta área 2.500 quadrados de 
1m² cada.

Figura 1: área de 100 x 100m.
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Figura 3: distribuição de quadrados de 5m x 5m 
em uma das parcelas de 50m x 50m.

Cultivando uma touceira de 
açaí em cada quadrado de 5m 
x 5m, teremos 100 touceiras 
nesta parcela (Figura 4).  A área 
de 25m² de cada quadrado é 
ideal para a produção adequa-
da de uma touceira, composta 
por 5 estipes adultas, 4 jovens 
e 3 perfi lhos. Geralmente as 
touceiras de açaí em áreas não 
manejadas estão distribuídas de 
forma aleatória, com touceira 
em uma área maior que 25m² 
e em outros casos com mais 
de uma touceira neste mesmo 
espaço. Ocorre também espa-
ços sem touceiras de açaí. O 
recomendado é que as toucei-
ras fi quem distantes cerca de 
5m uma das outras.

Figura 4: distribuição de açaizeiros em 
uma parcela de 25m x 25m.

Se em uma das 4 parcelas, 
fi gura 3 dividirmos em quadra-
dos de 5m x 5m, cabem nesta 
parcela 100 quadrados de 25m² 
cada (Figura 3).
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Planta jovem: Palmeira ainda não produtiva.
Planta adulta: Palmeira produtiva ou com cacho em formação.

Figura 6: distribuição de açaizeiros em 1 hectare.

Se em cada parcela de 50m x 50m 
podem ser mantidos 100 touceiras 
e em 1ha cabem 4 parcelas deste 
mesmo tamanho, o manejador po-
derá ter até 400 touceiras/ha e 250 
pés de outras espécies, sendo cerca 
de 200 árvores e 50 palmeiras (Figu-
ra 6). Das palmeiras é recomendado 
20 adultas e 30 jovens. A produtivi-
dade em um hectare poderá chegar 
a 6 toneladas de açaí ao longo dos 
anos quando manejado. Esta mesma 
produção é obtida atualmente em 5 
a 6ha não manejados.

Figura 5: distribuição de açaizeiros 
em uma parcela de 25m x 25m.

A unidade de trabalho para o 
manejo poderá ser de 25m x 25m. 
Para esta parcela o ideal são 25 
touceiras de açaí e 16 pés de outras 
espécies, sendo 10 fi nas, 3 médias e 
3 grossas.  Na área de 1ha cabem 4 
parcelas de 50m x 50m e 16 parcelas 
de 25m x 25m (Figura 5).

5. Folder manejo de mínimo impacto de açaizais 
nativos no Marajó
O folder trata dos principais pontos de interesse sinalizados pelos produto-
res quanto as informações sobre o manejo de mínimo impacto de açaizais 
nativos:  o que é, porque fazer e quais são as etapas. Pode ser utilizado para 
a exposição do conteúdo teórico e para apoio durante a prática de manejo.
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A proposta do manejo é buscar manter em cada área 
de 25m x 25m um número adequado de touceiras 
de açaí e outras espécies.  Para esta área recomen-
da-se 25 touceiras com espaçamento de 5m x 5m.  Em 
cada touceira pode-se manter até 5 estipes adultos, 4 
jovens e 3 perfi lhos. Os estipes adultos já produziram 
ou estão formando cachos de açaí, os jovens não pro-
duziram e tem mais de 2m de altura e os perfi lhos tem 
entre 30cm e 2m de altura. A adequada distribuição 
das touceiras evita o adensamento das mesmas e por 
consequência a competição por alimento, que pode 
ocasionar a baixa produção.

Em áreas não manejadas geralmente os estipes cres-
cem rapidamente em altura, fi cando fi nos e compro-
metendo a coleta dos cachos, ao contrário das áreas 
manejadas que permitem a entrada de luz uniforme, 
induzindo a produção dos primeiros cachos em baixa 
altura em estipes mais grossas que permitem uma 
coleta com menos esforço e maior segurança, além de 
maior longevidade das estipes e maior produção.

Como regra nunca se deve reduzir o número de 
espécies, para garantir a manutenção da diversi-
dade. Além disso, como o açaizeiro tem suas raízes 
concentradas na primeira camada do solo, as demais 
espécies colaboram com a disponibilidade de alimento 
para as touceiras. As suas raízes absorvem nutrientes 
das camadas mais profundas do solo, não alcançado 
pelos açaizeiros, e disponibilizam na superfície prin-
cipalmente a partir da deposição das suas folhas. Em 
muitas espécies arbóreas habitam as abelhas nativas 
que são muito importantes para polinização das fl ores 
de açaizeiros, colaborando assim com a boa produção 
de frutos de açaí.

Quanto as outras espécies o adequado é manter 
16 indivíduos arbóreos, sendo 10 fi nas, 3 médias e 3 
grossas. As fi nas tem de 15cm a 60cm de circunferên-
cia, as médias acima de 60cm a 140cm e as grossas a 
partir de 140cm.

25 touceiras com
espaçamento 
aproximado 
de 5m x 5m

Manter o maior
número possível de 
espécies diferentes, 

garantindo a 
diversidade

16 indivíduos 
arbóreos, sendo 10 
fi nas (15cm a 60cm 
de circunferência), 3 
médias (a partir de 
60 até 140cm) e 3 

grossas (a partir de 
140cm)

Possibilitar a entrada 
de luz de forma 

uniforme

O que é o manejo de mínimo impacto de 
açaizais nativos?

12



Por que fazer o manejo de mínimo impacto de 
açaizais nativos?

Com o aumento da demanda por açaí nos últimos anos, tem se observado 
uma expressiva pressão nas fl orestas de várzea. Muitas das intervenções 
com a intenção de aumentar a produção de açaí nestas áreas é feita de 
forma errada, provocando muitas das vezes a drástica redução da diversi-
dade fl orestal e o comprometimento dos açaizais nativos. O uso do manejo 
de mínimo impacto de açaizais nativos preconiza a manutenção do número 
de espécies, além de possibilitar o aumento das mesmas. Estas espécies são 
vitais para o equilíbrio ambiental, com grandes benefícios para as touceiras 
de açaí, quanto a nutrição e polinização.

Manutenção e/ou aumento da diversidade fl orestal

Ampliação do período da safra

Aumento da produtividade para 5 a 6 toneladas/hectare (a 
média sem manejo é de 1 a 2 toneladas/hectare)

A produtividade dos açaizais nativos nas fl orestas de várzea no Marajó varia 
de 1 a 2 toneladas/hectare, enquanto que em áreas manejadas pode chegar 
a 5 a 6 toneladas/hectare. A baixa produtividade remete para a necessidade 
de uma maior área para produção de açaí. A utilização da prática de mane-
jo com mínimo impacto poderá proporcionar uma mesma produção obtida 
em 5 ou 6 hectares (ha) sem manejo em uma área de 1 a 2 ha manejado de 
forma adequada com mínimo impacto.

Os produtores de açaí em áreas manejadas com mínimo impacto tem 
observado ao longo da condução das parcelas demonstrativas, instaladas 
no âmbito do Projeto Bem Diverso, o aumento do período de safra, que 
poderá colaborar com uma maior oferta do produto ao mercado.

A adequada distribuição das touceiras de açaizeiros e dos espécimes arbó-
reos, contribui para a entrada uniforme de luz nas áreas manejadas. Soma-
do a isso a manutenção do número adequado de estipes em cada touceira, 
colaboram com a geração de estipes adultos de diâmetro grosso e resisten-
te, bem como com início de produção em altura bastante inferior do que 
em áreas não manejadas. Outro fator que reduz o esforço físico do coletor 
é o aumento da produtividade, já que a concentração da coleta se dá em 
uma área até 6 vezes menor do que em área não manejada.

Redução do esforço físico do coletor e aumento da seguran-
ça na coleta de cachos
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Para manejar as áreas com açaizais nativos, são deli-
neadas unidades de 50m x 50m, com quatro parcelas 
de 25m x 25m. Para delinear as parcelas são utiliza-
dos piquetes e trena de 50m. Quando há disponibili-
dade, usa-se fi o de algodão para facilitar a sinalização 
dos limites de cada parcela.

Inicialmente marca-se uma reta de 50m, com auxílio 
de 3 varas, uma no início (ponto zero) outra a 25m e 
a última a 50m do ponto zero (Figura 7).
A partir do ponto zero e com auxílio de uma trena 
aplica-se o Teorema de Pitágoras (Figura 8). Posicio-
na-se a trena no ponto zero da reta esticando-a até 
os 3m, sempre obedecendo a reta traçada marca-se 
este ponto com um piquete sem fi xa-lo. A partir 
deste, estica-se a trena por mais 5m e segura-se 
um novo piquete neste ponto, também sem fi xa-lo, 
formando a segunda parte do triângulo. Por fi m, 
estica-se por mais 4m até o ponto inicial, formando 
o triângulo equilátero. Caso seja necessário pode-se 
deslocar os dois piquetes não fi xados, sem tirar da 
medidada, possibilitando que a trena fi que esticada e 
formando o triângulo. Após a conclusão do triângulo, 
fi xa-se os dois piquetes.

Figura 7: marcação da 
primeira reta.

Figura 8: Teorema de Pitágoras.

Teorema de Pitágoras

h² = a² + b²
5² = 3² + 4²
25 = 25

4 cm

3 
cm

Quais são as etapas do manejo de mínimo 
impacto de açaizais nativos?
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Figura 9: segunda reta.

A segunda reta (Figura 9) é marcada com 
auxílio do teorema, usando como esquadro o 
lado do triângulo de 4m de comprimento. Na 
outra ponta desta nova reta aplica-se nova-
mente o Teorema de Pitágoras.

Com auxílio do lado de 3m do novo triân-
gulo, marca-se a terceira reta de 50m, com 
piquetes a cada 25m. Por fi m é piqueteado o 
último lado da unidade, formando um qua-
drado de 50m x 50m (Figura 10).   

Figura 10: terceira e quarta reta
da parcela de 50m x 50m.

As parcelas de 25m x 25m são marcadas com 
a fi xação de piquetes formando as duas retas 
internas (Figura 11).
Caso seja necessário, para facilitar a visuali-
zação do limite das parcelas, pode-se fi xar 
varas entre os piquetes principais que foram 
fi xados a cada 25m.

Figura 11: marcação de parcelas 
de 25m x 25m.
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Figura 12: defi nições de área basal fi na, média e grossa e de estipes adultos, jovens e de perfi lhos.

Quando houver dúvida quanto a uma árvore conhecida com o mesmo nome pelo 
manejador, mas com certas características que a diferem visualmente uma da outra, 
deve-se lançar na fi cha nomes diferentes ou o mesmo nome, mas com adjetivos 
que ajudem a informar que podem ser espécies diferentes. Este cuidado é impor-
tante para evitar a redução das espécies, no momento de uma possível intervenção. 
No exemplo abaixo, ocorreram duas árvores de breu, mas com certas características 
que impedem de afi rmar que é a mesma espécie (árvore 1 e 16), assim foram inven-
tariadas com os nomes de “breu folha larga” e “breu folha fi na” (Figura 13). Nesse 
caso é recomendado manter as duas espécies na área.

1. Nome da espécie
2. Área basal (AB)

F (fina): de 15cm a 60cm
M (média): a partir de 60cm a 140cm
G (grossa): a partir de 140cm

1. Touceira
2. Número de adultas: Já deu ou está formando cacho
3. Número de jovens: Altura a partir de 2m
4. Número de perfilhos: Altura entre 30cm e 2m

Após a marcação das parcelas, serão inventariadas as 
espécies fl orestais e touceiras de açaí, com auxílio da 
“fi cha de inventário fl orestal em açaizal”, disponível 
em www.manejai.com.br, prancheta, lápis, borracha, 
apontador e fi ta métrica. Para cada parcela de 25 x 
25m será utilizada uma fi cha. Inicialmente anota-se a 
data, local/quadra e responsável pelo inventário. Para 
inventariar as árvores anota-se na fi cha o nome da 
espécie, a área basal informando se é fi na, média ou 
grossa, conforme a circunferência Quando a espécies 
for uma palmeira, deve-se informar se é adulta (já 
produziu ou está lançando cacho) ou jovem. Quanto 
aos açaizeiros anota-se as touceiras, relacionando um 
número a cada uma, o número de estipes adultas, 
jovens e perfi lhos (Figura 12).

Figura 13: lançamentos dos da-
dos das árvores e dos açaizeiros 
na fi cha para inventário nas 
parcelas de 25m x 25m.



Na terceira etapa serão processados os dados do 
inventário. Após fi nalizar o inventário de cada parcela 
de 25m x 25m, soma-se o número de árvores fi nas, 
de médias e grossas, bem como o total de estipes 
adultas, jovens e de perfi lhos (Figura 14).

Para facilitar o entendimento do inventário, orga-
niza-se os dados obtidos com as somas lançadas 
na fi cha de inventário (Figura 15). Primeiro as 
espécies fl orestais, anotando-se o número de 
indivíduos, neste caso foram 19. Destacando-se 
o número de fi nas, médias e grossas. No levan-
tamento desta parcela/quadra foram 9, 8 e 2 
respectivamente.Figura 15: organização 

dos dados da fi cha.

Figura 14: soma dos dados das árvores e dos açaizeiros na fi cha para inventário nas parcelas de 25m x 25m.

Quanto ao açaí, anota-se o número de touceiras; na parcela/quadra 1 
ocorreram 21. Destacando-se o número de estipes adultas, jovens e de 
perfi lhos, que foram respectivamente 57, 55 e 64.

Compara-se os dados levantados com a recomendação do número de 
açaizeiros e de outras espécies para cada parcela/quadra (Figura 16), para 
composição de uma sugestão preliminar de intervenção.



Figura 16: recomendações para quadra de 25m x 25m.

Na parcela/quadra 1, ocorreram 21 árvores, 3 a 
mais do recomendado. No caso do açaí, ocor-
reram 4 touceiras a menos do recomendado 
(Figura 17).

Figura 17: sugestão preliminar 
de intervenção.

Quando houver necessidade de intervenção nas parcelas, 
deve-se atentar para a lista de espécies, a disposição das 
árvores e touceiras, o sombreamento e principalmente a 
manutenção do número de espécies diferentes em cada 
quadra.

A princípio, em uma análise apenas dos dados lançados na fi cha, pode-se 
chegar a conclusão que podem ser retiradas até 3 árvores. Estas árvores 
podem ser fi nas ou médias, já que o número de grossas está abaixo do 
recomendado. Ao contrário do açaizeiro, que precisam de mais 4 touceiras. 
Esta análise precisa ser reavaliada, dentro da quadra/parcela, durante a 
discussão para uma possível intervenção.

Deve-se buscar uma área de 25m² para cada touceira de açaizeiro, aproxi-
madamente um espaçamento de 5m x 5m. O importante é que elas fi quem 
distantes uma das outras em aproximadamente 5m. Não há necessidade 
de fi carem alinhadas. No manejo de cada touceira é recomendado manter 
até 5 estipes adultas, 4 jovens e 3 perfi lhos.

Quanto às espécies fl orestais busca-se manter 16 indivíduos por quadra/
parcela, sendo 10 fi nas, 3 médias e 3 grossas. A somatória de médias e 
grossas corresponde a 40% e as fi nas a 60%. Na retirada deve-se evitar 
reduzir o número de espécies, mantendo assim a diversidade.
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A eliminação das árvores 
médias e grossas é feita 
com o anelamento com 
uma largura de 40cm e 
profundidade de 2 a 5cm 
(Figura 18). Desta forma as 
folhas e ramos serão de-
positados no solo gradati-
vamente, além de possi-
bilitar que os animais que 
nela habitam tenha tempo 
suficiente para mudança 
para novas árvores.

Figura 18: anelamento de árvore.

Para o aumento do número de 
touceiras é recomendado fazer 
o transplantio de mudas ocor-
rentes na mesma área, tendo-se 
o cuidados de retirar com torrão 
e colocar na cova com a mesma 
medida do torrão, mantendo 
o colo acima do solo. Algumas 
mudas, conforme o tamanho, 
precisam ser escoradas e amarra-
das em um piquete (Figura 19).

Figura 19: transplantio 
de muda de açaizeiro.
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6. Conclusão
A mochila do facilitador contribui para a implementação de processos de 
socialização do conhecimento, e foi construída com a validação dos téc-
nicos que moram e/ou atuam no Marajó e de lideranças e moradores das 
comunidades ribeirinhas desta região. Cada material, publicação e ferra-
mentas colocada à disposição tanto no formato de mochila virtual (www.
manejai.com.br) quanto física, compõem um produto inovador no sistema 
de extensão, assistência técnica e socialização do conhecimento, facilitan-
do a comunicação entre a parte técnica e usuários do manejo de mínimo 
impacto de açaizais nativos. Os agentes multiplicadores, de posse da 
mochila representam um grupo de recursos humanos para atuar no Marajó 
como facilitadores de práticas sustentáveis. As entidades envolvidas no 
processo passam a ter a sua disponibilização material didático próprio para 
reprodução, equipe técnica na região e a possibilidade de captar recursos 
para democratização deste conhecimento.
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Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.


