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BALANÇO SOCIAL DA EMBRAPA 
 
Assunto/Ação:  Formação de Agentes Comunitários Voluntários ( ACV ) através do 
Projeto Pimenta Longa 
 
Coordenação:  A EMBRAPA Amazônia Oriental atual diretamente na formação técnica 
e no estabelecimento da estratégica operacional das atividades previstas para serem 
desenvolvidas pelos ACV, em apoio a produtores associados à Associação Comunitária 
Rural de São Jorge do Jabuti ( ACORDA JABURI ) e a comunidade em geral. 
 
Municípios Envolvidos:  Igarapé Açu 
 
Comunidade Beneficiada:  Vila São Jorge do Jabuti 
 
Líderes:  Olinto Gomes da Rocha Neto ( EMBRAPA Amazônia Oriental );  Raimundo 
Costa Vasconcelos Jr. ( Presidente da ACORDA JABUTI );  Miguel Quadros ( 
Secretário da ACORDA JABUTI ). 
 
Início:  Março de 1998 
 
Situação Atual:  Com a efetivação do convênio firmado entre o brasileiro e o Reino 
Unido para a execução do Projeto “Desenvolvimento de Sistema de Produção de Safrol 
a Partir da Pimenta Longa ( Piper hispidinervium ) em março de 1998, rapidamente as 
atividades propostas deslancharam, começando a acontecer ações em várias frentes:  
produção de mudas e plantio no campo, recuperação da sede e construção dos 
alojamentos e da destilaria.  Cursos foram promovidos e visitas a áreas de pesquisa de 
Pimenta Longa mais antigas foram facilitadas aos agricultores. 
A despeito do esforço para envolver a EMATER no processo de transferencia de 
tecnologia para os agricultores, isso não ocorreu nesse período, assumindo a 
EMBRAPA esse papel de forma transitória. 
Surgiu então a proposta da formação de um grupo de Agentes Comunitários 
Voluntários, a partir de uma constatação advinda do trabalho de Diagnóstico & Desenho 
(D&D), de que existiam em Vila São Jorge muitos jovens com formação escolar de 
segundo grau, que poderiam, desde que treinados, exercer esse papel. 
A proposta foi discutida com a diretoria da ACORDA JABUTI, e uma vez aprovada 
passou a ser implementada.  Assim sendo, como no projeto haviam recursos para 
transferência de tecnologia, resolveu-se destinar R$ 1.050,00 para o pagamento de uma 
ajuda de custos mensal para sete ACV, que foram selecionados a partir de um concurso 
público de âmbito local, organizado pela EMBRAPA.  A denominação Agente 
Comunitário Voluntário (ACV) está prevendo uma pessoa com capacitação no mínimo 
de segundo grau, com vinculação parental com pequenos produtores e comprometido 
com o desenvolvimento da comunidade de Vila São Jorge.  Essa pessoa não tem vinculo 
empregatício com nenhuma entidade participante do projeto e recebe do Projeto 
Pimenta longa:  treinamento em serviço na EMBRAPA e através de cursos técnicos e de 
formação social, oportunidade de expandir seus conhecimentos através de participação 
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em Workshops, uma ajuda de custo mensal de R$ 150,00 durante a vigência do projeto.  
Em contrapartida presta serviços nas atividades do projeto participando da estrutura 
organizacional da ACORDA JABUTI e à comunidade de um modo geral. 
Os agentes selecionados foram distribuídos dentro da estrutura operacional que está 
sendo implementada na ACORDA JABUTI, visando dar suporte futuro às atividades do 
projeto, tais como:  Um ACV administrativo atua na sede da Acorda Jabuti e é 
encarregado das atividades administrativas dentro da relação Associação X Produtor – 
Um ACV técnico -administrativo da Destilaria – encarregado de administrar a 
operacionalização da destilaria em parceria com os produtores – Um ACV operador do 
Trator – encarregados de apoiar as atividades de campo e da destilaria operando o trator 
do projeto - Quatro ACV encarregados da assistência técnica direta aos produtores 
desde o viveiro de produção de mudas até o manejo das plantas no campo, apoiados 
pela equipe técnica da EMBRAPA e futuramente da EMATER.  As atividades dos ACV 
atualmente está sendo estendida para a comunidade em geral, através de apoio ao 
transporte de produtos agrícolas e formação de hortas comunitárias com liderança 
feminina. 
 
Instituições Envolvidas:  EMBRAPA Amazônia Oriental, DFID, ACORDA JABUTI, 
EMATER, BASA, Prefeitura de Igarapé Açu, Geroma do Brasil, Pirisa Piretro. 
 
Nível de Envolvimento:  Os ACV deverão exercer importante papel na consolidação 
estrutural da ACORDA JABUTI, referendando-a como unidade de transferência de 
tecnologia sobre Pimenta Longa e outras culturas regionais, tornando-se o  elo técnico a 
ser mantido com a EMBRAPA e EMATER, facilitando o intercâmbio com os 
agricultores.  O apoio aos produtores nas negociações ligados ao agronegócio, será sem 
dúvida, o principal papel a ser praticado pelos ACV, pois o preparo que hoje recebem 
através de técnicos da EMBRAPA, visa dotá-los das condições necessárias para terem 
acesso ao mercado via internet, e assim poderem auxiliar via Associação, os produtores.  
O Projeto prevê a estruturação da Associação como ponto fundamental para que a 
ACORDA JABUTI possa gerar seu sustento e apoiar efetivamente seus associados e a 
comunidade em atividades com rentabilidade assegurada, como é o caso da Pimenta 
Longa. 
 
Número de Famílias Beneficiadas até o Momento:  50 
 
Fontes de Recursos:  DFID; EMBRAPA; Governo Estadual/FUNTEC 
 
Custos/Investimentos:  R$ 350.000,00 
 
Objetivo do Projeto: 

• Gerar um sistema de produção agro-industrial para viabilizar a produção 
econômica de óleo essencial rico em safrol a partir da Pimenta Longa, em 
áreas alteradas e de baixa produtividade, utilizadas por pequenos produtores 
rural do Pará. 

• Promover o desenvolvimento comunitário, a partir do aumento de renda per 
capita através da oferta de empregos periféricos, oferta de treinamento para 
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jovens, aumento da renda familiar através da agregação de valores ao 
produto do campo. 

 
Características Inéditas:  O estabelecimento de um complexo agro-industrial no âmbito 
de peque nos produtores, depende fundamentalmente do nível de organização 
associativa existente na comunidade.  O sucesso do agronegocio está vinculado ao bom 
desempenho dos vários elos da cadeia produtiva.  No caso específico da Pimenta Longa, 
os sistema de produção agronômico, o beneficiamento e a comercialização dependem da 
eficiência dos profissionais que atuam na assistência aos produtores.  A estratégia usada 
pelos técnicos da EMBRAPA na formação dos ACV, visa exatamente suprir esta lacuna 
identificada nas associações de pequenos produtores, dando oportunidade a jovens 
marginalizados profissionalmente, que passam a contribuir com o desenvolvimento da 
comunidade onde vivem com suas famílias. 
Espera-se que o fortalecimento da Associação e o desenvolvimento sócio-econômico, 
proporcione condições para formar novos ACV e manter os mais experientes formados 
durante a execução do projeto. 
 
Resultado Alcançados até o Momento:  As operações contábeis e financeiras da 
ACORDA JABUTI já estão sendo executadas por um ACV, com razoável domínio de 
informática e que atua como coordenador administrativo do escritório da Associação.  A 
operação e manutenção do trator do Projeto é executada por um ACV.  A administração 
da Destilaria é realizada por um ACV.  Quatro ACV’s prestam assistência técnica a 16 
produtores de Pimenta Longa atuando em conexão direta com pesquisadores da 
 EMBRAPA. 
 
Ações e Metas Futuras:  Continuar a preparação dos ACV’s através de treinamentos 
como:  Relações Humanas, Organização Social, Produção de Hortaliças, 
Beneficiamento de frutos regionais, etc.  Incentivar os ACV’s a se tornarem produtores, 
criando meios de fixação no ambiente rural.  Participação dos mesmos no processo de 
Expansão do cultivo de Pimenta Longa, apoiando a implantação de novas áreas e 
treinando jovens de outras comunidades vizinhas. 
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Associação Comunitária Rural de São Jorge do Jabuti 
ACORDA JABUTÍ 

Rua Santa Maria, S/N – Vila São Jorge – Iga. Açu – Pa CEP.: 68.725-000 – CGC. 22.921.787/0001-67 
 
 
 
 

Dados de Destilação de 2000 
 
 
 

Produtor Data do Corte Nº de 
Plantas 

Cortadas 

Quant. em 
hec. 

Média de dias 
de secagem 

Peso do 
material seco 

kg 

Condição do 
material 

Data de destilação Rendimento 
em ml 

% de 
Destilação 

Alberto Borges 12 e 13/01/00 6261 1 11 621 Boa 20 e 24/01/00 9,085 1,6 

José Rodrigues 17/01/00 1882 25% 13 320 Boa 29/01/00 5,090 1,6 

Miguel Quadros 24/01 e 17/05 4203 0,5 6 1,200 Boa 30/01, 31/05 e 01/06 26,575 2,2 

João Pereira 02 e 03/05 6644 1 12 833 Úmida 09, 10, 26/05 17,955 2,1 

José Domingos 26/05 e 02/06 5284 1 12 685 Boa 08 e 01/06 15,270 2,3 

          

          

Total  24.274 3,75 11 3,659   75,975 2,0 
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Associação Comunitária Rural de São Jorge do Jabuti 
ACORDA JABUTÍ 

Rua Santa Maria, S/N – Vila São Jorge – Iga. Açu – Pa CEP.: 68.725-000 – CGC. 22.921.787/0001-67 
 
 
 
 

Controle de Gastos e Arrecadações do Trator de Jan. a Jul. de 00 
Projeto/Acorda Jabuti. 

 
 
Mês 

 
Hora
s 

 
Arreca 

 
Consu 

 
Projeto 

 
Acorda Jabuti 

 
Saldo 

  ção mo Hs Comb. R$ Hs Comb. R$ R$ 

Jan. 54 253,00 228 24 101 65,00 30 127 81,78 171,22 

Fev. 80 203,00 315 29 144 92,73 51 171 110,12 92,88 

Mar. 97 384,00 302 37 115 74,06 60 187 120,40 263,60 

Abr. 63 355,00 250 33 131 88,94 30 119 80,80 274,20 

Mai 119 274,00 370 45 139 94,38 74 231 156,84 117,16 

Jun. 148 699,00 650 57 250 169,75 91 400 271,60 427,41 

Jul. 103 623,50 570 14 77 57,75 89 493 369,75 253,75 
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Total 664 2.791,50 2.685 239 957 642,61 425 1.728 1.191,29 1.600,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Dados retirados de recibos, notas fiscais de combustível, controle do veículo e controle de serviços. 
 
 


