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Objetivo do projeto 

Por meio de novos modelos de negócios, este projeto fomenta atividades 

produtivas de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares 

na Amazônia, e apoia a sua inserção em cadeias produtivas e mercados que 

reconhecem e valorizam a origem e os atributos socioambientais destes 

produtos.  

Como resultado direto deste projeto, espera-se que a produção extrativista (de 

povos indígenas e comunidades tradicionais) e de cacau (de agricultores 

familiares) acesse mercados diferenciados, com maior valor agregado, gerando 

incremento da renda familiar e possibilitando a manutenção e ampliação de 

atividades que contribuem para a conservação dos recursos naturais e da 

cobertura florestal.  

Os resultados deste projeto tem potencial de beneficiar cerca de 38 mil pessoas 

em um território que compreende os três grandes corredores de áreas protegidas 

da Amazônia (Xingu, Calha Norte e Rio Negro). 

A gestão e a conservação destes corredores de áreas protegidas e de seu 

entorno serão fortalecidas por meio deste projeto, reduzindo a tendência de 

desmatamento e degradação destas áreas, e evitando emissões de gases de 

efeito estufa.  

Parte desse projeto dedica-se para que as empresas envolvidas nestas cadeias 

produtivas  estabeleçam vínculos diretos com as comunidades e agricultores 

familiares, desenvolvendo novas formas de se fazer negócio na Amazônia, que 

respeite e valorize a conservação do modo de vida local e dos recursos naturais. 

Além disso, poderão ofertar a seus consumidores produtos que carregam 

atributos socioambientais, contribuindo para a formação de uma imagem e 



 

reputação de responsabilidade social e de conservação ambiental. Os 

consumidores, por sua vez, receberão em seus produtos informações sobre a 

origem da matéria prima e sobre a importância de se valorizar e conservar as 

unidades de conservação na Amazônia e as populações que vivem nelas. 

Espera-se com isso ampliar a percepção na sociedade brasileira sobre a 

importância destes territórios. 

 

Escopo do projeto 
 

Componente 1 - Consolidação do Origens Brasil® 

 Consolidação da governança.  

 Estruturação do ambiente de gestão interna.  

 Atualização do Plano de Negócios.  

 Regras do Fundo de Sustentação Financeira.  

 Customização de coletores e plataforma tecnológica.  

 Implementação do Sistema de Monitoramento. 

 

Componente 2 - Expansão do Origens Brasil® para novas áreas protegidas 

 Diagnósticos para expansão para dois novos territórios. 

 Construção de plataforma de capacitação à distância. 

 Capacitação para uso da Plataforma Tecnológica. 

 Fortalecimento nas cadeias de valor da Calha Norte. 

 Implementação de unidade de beneficiamento de óleos.  

 Implantação de sistemas de geração de energia solar.  

 Reforma/ampliação de estruturas produção na CN. 

 
 

Componente 3 - Produção sustentável de cacau no entorno do Xingu 

 Elaboração de diagnóstico e capacitação das instituições da rede ATER. 



 

  Estrutura de armazenamento de cacau e castanha.  

  Reforma da sede e adequação do currículo da CFR. 

  Criação e capacitação de banco de agricultores técnicos. 

 

Componente 4 - Acesso a mercados 

 Plano de comunicação e promoção do Origens Brasil®.  

  Materiais treinamento e divulgação do Origens Brasil®.  

  Aperfeiçoamento do site do Origens Brasil®.  

 Certificação do cacau no entorno do Xingu. 

  Estratégia de divulgação do cacau no entorno do Xingu 

 

 

Prazo de execução 

Abril de 2017 a março de 2020. 

 
Implementação Física 

COMPONENTE 1 - CONSOLIDAÇÃO DO ORIGENS BRASIL® 

 

Consolidação da governança 

- Reunião do Comitê Territorial da Calha Norte: Foi realizada, no dia 16 de março 

em Santarém, a reunião de formação do Comitê Territorial do Origens Brasil® do 

território Calha Norte. Foi feito um encontro para discutir o papel das diversas 

instâncias de governança do Origens Brasil® e então instituir o Comitê Territorial, 

o qual tem a função de supervisionar e monitorar a implementação da iniciativa 

nos territórios. Dessa forma, o Comitê Territorial foi composto por representantes 

de entidades indígenas e quilombolas capazes de perceber as peculiaridades do 

território como um todo e os anseios das populações tradicionais, e de transmitir 

as sugestões de melhoria para o administrador da iniciativa. 



 

- Reunião do conselho Gestor do Origens Brasil®: Foi realizado em São Paulo, a 

VI Reunião do Conselho Gestor do Origens Brasil®, no dia 12 de setembro. A 

pauta desta reunião abrangeu a atualização da iniciativa do último ano, através 

de um boletim entregue para os conselheiros e alguns temas de reflexão e de 

tomada de decisão, tais como, a operação o sistema, modelo de expansão do 

Origens Brasil® para outros territórios, e atualização sobre o andamento do 

trabalho de implementação dos Indicadores de impacto em campo.  

- Reunião do Comitê de Empresas do Origens Brasil®: Foi realizada no dia 14 de 

setembro de 2017 em São Paulo, a IV Reunião do Conselho Gestor do Origens 

Brasil®. O Comitê é formado pelas empresas que são membro do Origens 

Brasil®. Os objetivos da reunião foram atualizar os membros do comitê sobre o 

Origens Brasil® e apresentar e discutir os primeiros resultados do sistema de 

monitoramento de impacto do Origens Brasil®. 

- Reunião do Comitê Territorial da Calha Norte do Origens Brasil®: Foi realizada 

no dia 29 de setembro de 2017 em Alter do Chão /PA, a II Reunião do Comitê 

Territorial da Calha Norte do Origens Brasil®. Estiveram presentes os membros 

das instituições AIKATUK, CGPH, APIM, ECAM, IMAZON, ARQMO e 

IMAFLORA, além de diversos convidados. Os objetivos da reunião foram 

atualizar os membros do comitê sobre o Origens Brasil® e apresentar e discutir 

temas relevantes para a implementação do Origens Brasil® no território da Calha 

Norte. 

 

Estruturação do ambiente de gestão interna 

- Mapeamento de todos os processos interno para funcionamento do Origens 

Brasil®. 

- Inicio da criação de procedimentos internos para operação e gestão do Origens 

Brasil®: Durante os meses de maio a julho foi mapeado quais são os processos 

necessários para a operação do Origens Brasil®. A partir desse mapeamento foi 

gerado um fluxo de processo. Esse fluxo foi dividido em três principais públicos 



 

de atuação, que são: Empresas, Instituição de apoio/organizações locais e o 

administrador. Para cada público foi mapeado qual é o momento de entrada no 

Origens Brasil® até a sua operação contínua. A partir do fluxo de processo foram 

identificados quais são os procedimentos necessários para cada etapa. Até o 

momento temos 7 procedimentos internos que estão em fase de revisão. Outra 

melhoria identificada e que já está em fase inicial é a gestão organizacional dos 

arquivos e documentos na rede interna. Essa organização tem o objetivo de 

padronizar todos os documentos e pastas relacionadas ao Origens Brasil®, além 

de facilitar e agrupar os documentos de acordo com o tema específico. 

 

Customização de novos coletores de dados e aperfeiçoamento da plataforma 

tecnológica 

- Desenvolvimento do layout e da visualização dos resultados do dashboard: Foi 

finalizada com a empresa Ecostage a primeira versão do gestor Origens Brasil®, 

contemplando um painel (dashboard) com visualização consolidada sobre os 

produtores, volumes de produtos e recursos financeiros gerados na 

comercialização dentro da iniciativa. Essa primeira versão contemplou também a 

migração de dados da antiga plataforma da empresa americana SourceMap para 

servidores administrados pelo próprio IMAFLORA. Foram feitos ajustes no 

aplicativo coletor de dados (Coletores de dados ODK Collect – Open Data Kit) 

para facilitar a operação pelos usuários das organizações locais e instituições de 

apoio participantes do Origens Brasil® e também o desenvolvimento de interface 

de entrada de dados no próprio sistema. Agora os usuários têm a opção de 

inserir os dados dos cadastros via ODK ou via plataforma online. Foi enviado o 

convite para acesso à plataforma para as empresas parceiras e também as 

instituições de apoio para que estas passem a operar a plataforma e avaliem o 

conteúdo e forma de uso da mesma. Está prevista a coleta de sugestões e 

comentários dos usuários no próximo ciclo de aperfeiçoamento da tecnologia. A 

correção de erros e melhorias de alto impacto na operação já identificadas será 

realizada em seguida a fim de facilitar a interação do usuário e eliminar 



 

retrabalhos. Em termos de tecnologia atualmente contamos com servidor de 

aplicação baseado em Ruby on Rails, um framework de desenvolvimento voltado 

para sistemas web e banco de dados MySQL, ambos hospedados em nuvem. O 

IMAFLORA, enquanto administrador do sistema possui os direitos de uso e 

também o código fonte da aplicação, de forma que preserva autonomia nas 

decisões de desenvolvimento e evolução do software para os próximos anos.  

- Criação do ODK para coleta dos indicadores de impacto: Este ano iniciou-se a 

coleta em campo via ODK dos dados dos indicadores de impacto do Origens 

Brasil®. A tecnologia facilitou e reduziu o tempo da aplicação em campo. Foi 

criada a primeira versão do questionário dos indicadores, e os dados podem ser 

visualizados on-line, através da função aggregate, que é uma ferramenta do ODK 

para visualizar os dados que foram enviados. 

 

Implementação do Sistema de Monitoramento  

- Elaboração do protocolo de coleta dos indicadores de impacto: O protocolo de 

coleta dos indicadores de impactos do Origens Brasil® foi implementado entre os 

meses de maio e setembro de 2017. A atividade foi liderada pelo consultor Carlos 

Marinelli (Grupo NSC) com participação do núcleo executivo do Origens Brasil® 

no IMAFLORA, do Comitê Gestor e do Comitê Territorial do Origens Brasil® no 

Xingu. Foram as instituições do Comitê Territorial (Instituto Socioambiental – ISA 

e Associação Floresta Protegida – AFP), que apoiam o Origens Brasil® no Xingu 

e que colocaram este protocolo em prática. Definido o protocolo para o primeiro 

conjunto de indicadores de impacto e validado o desenho experimental para 

coleta de dados, torna-se necessário sistematizar essas informações em um 

documento textual que possa servir como manual operacional para o 

monitoramento de impactos do Origens Brasil® e ser utilizada no treinamento de 

técnicos de instituições de apoio e organizações locais para aplicação dos 

indicadores nos novos territórios de diversidade socioambiental que incorporarem 

o Origens Brasil®. 



 

- Desenvolvimento das perguntas e formato do ODK para coleta automatizada 

dos indicadores: Foi finalizado o desenvolvimento do questionário de perguntas 

indicadoras, implementado testado e via ODK para coleta de dados em campo 

dos indicadores de impacto do Origens Brasil®. A atividade foi realizada junto 

com a equipe de TI do próprio IMAFLORA durante o mês de abril de 2017 tendo 

o envolvimento do consultor Carlos Marinelli (Grupo NSC). No total, 51 questões 

foram implementadas no sistema ODK, as quais representam 10 dos 21 

indicadores de impacto do Origens Brasil®. O sistema ODK torna a aplicação dos 

questionários de indicadores mais prática e rápida, facilita a sistematização em 

um banco de dados, visualização e edição do mesmo. Além disso, 

automaticamente gera gráficos simples para exploração dos resultados obtidos, 

que neste momento vem ajudando a visualização distorções e resultados gerais 

obtidos. O sistema ODK para coleta de indicadores de campo já foi utilizado no 

Território de Diversidade Socioambiental do Xingu e durante a última reunião do 

Comitê de Empresas e do Comitê Territorial da Calha Norte. Recentemente, 

determinou-se que os demais 11 indicadores de impactos do Origens Brasil® 

também será estruturado em plataforma ODK. O mesmo será desenvolvido e 

respondido pelas instituições de apoio. 

- Coleta de dados dos indicadores de impacto do Origens Brasil® no Xingu: Teve 

início a coleta de dados dos indicadores de impacto do Origens Brasil® no 

Território de Diversidade Socioambiental do Xingu. As atividades foram 

desenvolvidas pelas instituições de apoio, Instituto Socioambiental (ISA) e 

Associação Floresta Protegidas (AFP), entre os meses de julho e setembro de 

2017. Para realização das entrevistas cada instituição teve o envolvimento de 2 

técnicos (em média) por região. Juntas, ISA e AFP totalizaram um número 

próximo de 250 pessoas entrevistadas, pertencentes a 122 núcleos familiares de 

33 localidades, entre aldeias e comunidades. No baixo Xingu, o ISA entrevistou 

um total de 54 núcleos familiares de 18 comunidades, no total da Resex Riozinho 

do Anfrísio, Resex do Rio Iriri e Resex do Rio Xingu. No médio Xingu, a AFP 

entrevistou 46 núcleos familiares de 8 aldeias da Terra Indígena Kayapó. No alto 

Xingu, o ISA entrevistou 22 núcleos familiares de um total de 15 aldeias entre a 



 

Terra Indígena do Xingu e Terra Indígena Wawi. Os resultados dos 10 

indicadores aplicados foram recolhidos pelo sistema ODK e sistematizados em 

banco de dados. Alguns resultados parciais já foram apresentados durante a 

reunião do Comitê de Empresas e do Comitê Territorial da Calha Norte. A partir 

da estruturação do banco de dados da plataforma digital do Origens Brasil®, 

esses resultados serão analisados e posteriormente disponibilizados em um 

dashboard. 

- Desenvolvimento do painel de visualização (dashboard) dos indicadores na 

Plataforma: Foi iniciado o trabalho para desenvolvimento do painel de resultados 

dos indicadores de impactos (dashboard) que permitirá a visualização dos dados 

consolidados pelas organizações parceiras e envolvidos no Origens Brasil®. As 

atividades foram realizadas pelo consultor Carlos Marinelli (Grupo NSC) durante 

os meses de agosto e setembro de 2017. Nesta primeira etapa foram analisadas 

as possibilidades e desenhados as saídas gráficas para cada indicador de campo 

e para as combinações dos mesmos entre si ou com outras informações que são 

obtidas no ato da aplicação do questionário de indicadores, como a classe etária 

a qual pertence o entrevistado, por exemplo. Até o momento foram desenhados 

cerca de 100 gráficos que se dividem entre 13 modelos diferentes. 

- Desenvolvimento do sistema automatizado de análise de dados dos indicadores 

de impacto do Origens Brasil®: Foi iniciado, o desenvolvimento do sistema 

automatizado de análise de resultados dos indicadores de impactos do Origens 

Brasil®. As atividades foram realizadas durante os meses de junho e agosto de 

2017. Para o primeiro ano de dados, o desenho geral de análises considera que 

os 21 indicadores receberão tratamento estatístico por meio de teste qui-

quadrado, pois tratam-se de indicadores aferidos qualitativamente e, que 

portanto, darão origem a tabelas de contingência. Este teste permitirá avaliar em 

que medida os resultados de um mesmo indicador variam ao serem 

considerados respondentes de comunidades ou aldeias de um mesmo perfil de 

produção, por exemplo, baixa, media ou alta produção. Conjuntos de indicadores 

aferidos qualitativamente, que apresentem o mesmo número de intervalos e 



 

espaços quantitativos entre suas opções de resposta serão analisados por meio 

do índice de conflito potencial. Este teste permitirá avaliar o consenso entre as 

respostas, por meio da tendência central, dispersão e forma do gráfico de 

resultados.    

 

COMPONENTE 2 - EXPANSÃO DO ORIGENS BRASIL® PARA NOVAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 

 

Elaboração de diagnósticos para expansão para dois novos territórios 

- Diagnóstico do novo território Origens Brasil®:  O adiantamento dessa 

atividade, se deve à melhor compreensão do processo de chegada do Origens 

Brasil® em um novo território, no caso o Rio Negro. Foi percebido que o gargalo 

se dá principalmente na etapa de cadastramento dos produtores em campo, que 

demora em torno de 1 ano para ser realizada . Desta forma, optou-se por 

antecipar a realização do diagnostico detalhado do Rio Negro, bem como os 

treinamentos no território para que a aterrissagem possa ser possível no ano 

2018. Para realização do diagnostico foram realizadas reuniões presenciais e 

bilateriais com as instituições de apoio técnico envolvidas com cadeias de valor 

para o levantamento de informações, sendo: WCS (dia 09/03/17), IPÊ (09/03/17) 

FVA (09/03/17, 27/07/17), IDESAM (10/03/17, 27/07/17), ISA (05/05/17, 

28/07/17), além de uma serie de conversas prévias por Skype. Os principais 

assuntos discutidos nestas reuniões foram a apresentação Origens Brasil® com 

mais detalhes, o levantamento e validação de informações sobre os produtos, a 

governança, a atuação da instituição no território (área protegida) e capacidade 

financeira para implementação da iniciativa, e validação do interesse das 

instituições em participar da iniciativa. Além das reuniões bilateriais, foi realizado 

um encontro de sensibilização e validação de informações, conforme descrito 

abaixo. Por fim foi realizada ainda uma apresentação do Origens Brasil® no 

Encontro dos Mosaicos de Áreas Protegidas da Região Norte, no dia 10/03/17 



 

em Manaus, para que as instituições que compõe o Mosaico do Baixo Rio Negro 

(WCS, IPÊ, FVA, IDESAM, ISA, FAS) e outras, tivessem um primeiro contato 

com a iniciativa. O relatório que consolida os resultados finais obtidos, está 

atualmente em fase de produção.  

- Diagnóstico de ampliação para territórios de menor dimensão: Um diagnóstico 

expedito executado em 2016 pelo IMAFLORA revelou que são poucos os 

grandes territórios de diversidade socioambiental nos diversos biomas brasileiros 

que atendem às condições para aterrissagem do Origens Brasil®. Por outro lado, 

o mesmo estudo identificou que territórios menores, às vezes formados por 

apenas uma ou duas Áreas Protegidas, podem reunir as condições para a 

implementação do Origens Brasil®. Na V Reunião do Conselho Gestor do 

Origens Brasil®, foi discutido que apenas o modelo de expansão com foco em 

grandes territórios, poderia excluir iniciativas interessantes e articuladas em 

territórios menores e que poderia limitar a expansão do sistema. Assim, decidiu-

se pela execução de um novo diagnóstico que focalizou os “territórios de menor 

dimensão” nos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Para 

realização do diagnóstico de ampliação do Origens Brasil® para territórios de 

menor dimensão, foram avaliados alguns atributos tais quais:  

 Sejam formados por uma ou mais áreas protegidas interligadas ou não; 

 Tenham seu ativo florestal conservado; 

 Possuam população tradicional e ou povos indígenas, com perfil 

extrativista, utilizando recursos naturais do território; 

 Existam cadeias de valor de produtos agroextrativistas estruturadas, em 

operação, e pelo menos um produto com apelo de mercado; 

 Possuam uma governança estabelecida e capacidade local de 

implementação do sistema; 

 Existência de pelo menos uma organização com capilaridade e para 

capitanear a aterrissagem do Origens Brasil® no território; 

 Não esteja vinculado a um grande território potencial; 

 Identificar territórios potenciais, que já tenham algum apelo territorial. 



 

- Reunião inicial no território do Rio Negro: Foi realizado também, entre os dias 

30 e 31 de agosto no auditório da FAS em Manaus, a reunião inicial e de 

sensibilização do Origens Brasil® no 3º território de atuação do Origens Brasil®, 

o Rio Negro. Estavam presentes as instituições ISA, IDESAM, FAS, IPÊ, FVA, 

Secoya, além de lideranças da RDS Puranga Conquista, RDS Uatumã, TI 

Yanomami, TI Wai-wai, RDS Mamirauá, FES Maués, RDS Piagaçu Purus, 

somando 25 pessoas ao todo. O objetivo desta reunião, além da consulta de se a 

iniciativa faz sentido para o território, foi também de sensibilização e engajamento 

dos atores chaves no Origens Brasil® e para validar informações sobre as 

cadeias, governanças para compor o diagnóstico. Chegou-se a um consenso que 

o Origens Brasil® faz muito sentido e tem muito a acrescentar no Rio Negro, 

portanto, já foi sinalizado um grupo de instituições para compor o comitê territorial 

do Rio Negro. Um dos encaminhamentos importantes foi a decisão de realizar 

uma capacitação em novembro, para que as instituições de apoio e organizações 

locais  estejam aptas para iniciar o cadastramento dos produtores no campo.  

 

Capacitação para uso da Plataforma Tecnológica 

- Revisão da metodologia de treinamento do Origens Brasil®: O desenvolvimento 

da metodologia do treinamento do Origens Brasil® para uso e operação da 

plataforma tecnológica e coleta de dados em campo, através do ODK, foi sendo 

construída juntamente com a iniciativa. Após ter amadurecido a versão da 

plataforma e do formulário do ODK de forma mais concreta, foi avaliado que 

precisaria de ajustes na metodologia então utilizada devido à diversidade de 

públicos (indígenas, quilombolas, extrativistas, técnicos das instituições de apoio 

e lideranças) e compreendendo que a capacitação dos atores chaves para o 

Origens Brasil®, vem junto com um pacote de engajamento e sensibilização e 

não ocorre somente no dia do treinamento. Desta forma, através do apoio do 

Conectando Saberes do IMAFLORA, foi contratado uma análise das atividades 

de engajamento, sensibilização e capacitação do Origens Brasil®, para detectar 

as etapas onde será necessário usar a sensibilização e o engajamento, para 



 

tocar o publico alvo, ou seja, gerar emoção e sentimento dos participantes; a 

capacitação trazendo informações sobre o funcionamento e operação, 

alcançando o pensar, o compreender, para que haja sucesso no agir, no 

momento em que esses atores vão colocar em prática suas responsabilidades 

com o Origens Brasil®. Assim, posterior a essa etapa foi desenhado um passo a 

passo da adesão ao Origens Brasil®, e em cada passo foi levantado que tipo de 

ação é necessária. Essa nova abordagem metodológica está começando a ser 

testada agora na chegada do Origens Brasil® no território de diversidade 

Socioambiental do Rio Negro. Ao final do teste, será produzido um documento 

oficial que irá orientar os procedimentos da iniciativa.  

 

- Capacitações do Origens Brasil® para uso da plataforma tecnológica: foi 

realizada a capacitação com as instituições da Calha Norte no dia 15 de março 

em Santarém, a reunião técnica sobre coleta de dados, operação da Plataforma 

do Origens Brasil® e atualizações do Origens Brasil® na Calha Norte. O objetivo 

desta conversa foi o engajamento das lideranças para a atualização dos 

coletores de dados (ODK), a apresentação da nova plataforma e do dashboard 

do Origens Brasil®.  Tendo em vista que o Origens Brasil® é uma iniciativa 

relativamente complexa, mas de muito interesse dos beneficiários, eles, bem 

como os técnicos de instituições de apoios, solicitaram novos encontros mesmo 

após reuniões de mobilização, capacitação e de constituição do Comitê Territorial 

da Calha Norte. Desta forma, foram solicitados dois encontros: reunião para 

apresentação e sensibilização das lideranças da Terra Indígena Nhamundá 

Mapuera, a qual foi realizada na Aldeia Kassawá em abril de 2017, e em junho a 

oficina de reforço da capacitação para coleta de dados com os cadastradores 

indicados pelas associações comunitárias, ambas com apoio da ECAM. 

A capacitação na Aldeia Kassawá – Território Calha Norte foi realizada em 

parceria com a ECAM, no dia 28 de abril de 2017 na TI Nhamundá Mapuera 

(Calha Norte) junto ao Origens Brasil®. O resultado foi melhor do que o 

esperado, as aldeias que ainda não possuem os produtores cadastrados no 



 

Origens Brasil®, solicitaram que o cadastrador vá na aldeia deles, agora com o 

melhor entendimento da iniciativa, para fazer o cadastramento dos produtores, 

para eles poderem fazer a adesão. 

Capacitação reforço – Território Calha Norte: Foi realizado em Oriximiná, no 

Hotel Mapuera, um encontro para refazer a prática com o novo formulário do 

ODK e reforçar o uso do aplicativo para a realização dos cadastros. Desta forma, 

em parceria com a ECAM, nos dias 12 e 13 de junho a oficina foi direcionada a 

11 cadastradores indígenas e quilombolas, dos quais 3 foram capacitados pela 

primeira vez. Foi feita a apresentação geral do Origens Brasil® e então o 

treinamento com o novo formulário do ODK. A aceitação do modelo reformulado 

foi grande e foi possível fazer um plano de trabalho com os cadastradores para a 

continuação dos cadastros dos produtores nas comunidades/aldeias, as quais 

ficaram marcadas para o início de julho.  

Atualização com os técnicos do ISA - Altamira e com a Associação dos Xipayas – 

Território Xingu: No dia 22 de Agosto foi realizada uma capacitação e atualização 

presencial em Altamira/PA. Foi apresentado o Origens Brasil®, atualizações da 

plataforma e do novo formulário do ODK para os técnicos do ISA-Altamira. Além 

das atualizações, encaminhamos algumas pendências de cadastros e rótulos de 

embalagens com o Qr Code para inserir no mercado, como é o caso dos 

artesanatos. Tivemos também uma conversa com a associação Pyjahyry 

(Xipaya) sobre a atualização da plataforma, acompanhamento, andamento dos 

cadastros e finalização do tag para adicionar o selo no artesanato Xipaya. Além 

das capacitações e atualizações presenciais, foi realizado também um 

acompanhamento à distância com algumas associações e instituições de apoio. 

O objetivo desse acompanhamento foi avaliar como está a operação do Origens 

Brasil®, identificar as principais dificuldades, apresentar a nova plataforma e 

novo coletor de dados (ODK). 

 

Fortalecimento das cadeias de valor na Calha Norte 

 



 

- Estruturação e formação do capital de giro: O presente projeto previu a 

aplicação de R$ 90.000,00 em um fundo de capital de giro, a ser utilizado para a 

compra da produção das comunidades, para possibilitar o pagamento imediato 

aos produtores e a formação do estoque necessário às etapas de beneficiamento 

e venda dos produtos. Ao longo dos meses de agosto e setembro de 2017, a 

equipe da Calha Norte, elaborou um modelo de funcionamento, operação e 

prestação de contas do Fundo de capital de Giro da Calha Norte, estruturou a 

formação de um Comitê de Gestão Financeira (CGF) desse Fundo, validou a 

instância com os membros do Comitê e com instâncias de decisão internas no 

IMAFLORA as regras propostas e as submeteu à apreciação do Fundo 

Amazônia. Os membros do CGF assinaram o documento que rege o 

funcionamento do Fundo no final do mês de setembro e em Outubro iniciamos a 

operação do Fundo, na parceria comercial da Copaíba já em andamento. 

-Atividades de fortalecimento do PNAE no município de Oriximiná: tendo em vista 

a capacidade produtiva de parte dos agricultores quilombolas de Oriximiná, o 

IMAFLORA vem apoiando atividades que fortalecem a geração de renda a partir 

da produção agrícola. Desde 2012 são desenvolvidas ações para possibilitar o 

acesso de quilombolas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

política pública que, entre outras finalidades, fomenta a geração de renda para 

famílias agricultoras através da compra de seus produtos agroextrativistas para 

compor a alimentação da rede municipal de ensino. Em 2016 os primeiros 

agricultores Quilombolas iniciaram suas vendas. Em 2017, o grupo de 

agricultores envolvidos foi ampliado mediante reuniões de sensibilização com 

lideranças comunitárias e agricultores para que o alcance da política pública 

fosse expandido, e com isso aumentaram as necessidades de apoio ao grupo. 

Paralelamente, várias reuniões e encontros foram realizados com a equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Educação, em especial com a nutricionista e 

com setor de licitações da prefeitura, ambos responsáveis pela efetivação do 

Programa, e com o grupo de agricultores envolvidos com a comercialização. De 

sete famílias quilombolas que acessaram a política pública em 2016, em 2017 o 

número famílias participantes do contrato passou a 36, dos quais 17 são 



 

lideradas por mulheres e 4 por indígenas da etnia Wai Wai, moradores da Terra 

Indígena Trombetas Mapuera, que pela primeira vez ingressam no programa. A 

previsão é que forneçam ao longo do ano mais de 40 toneladas de alimentos, 

entre macaxeira, jerimum, banana, farinha de tapioca, farinha de mandioca, caldo 

de cana e abacaxi, gerando mais de R$ 200 mil em renda para as famílias 

participantes. Ao longo do processo, dificuldades e empecilhos de diferentes 

ordens surgiram. Desde a falta de estrutura e apropriação da política pública por 

parte dos órgãos municipais de Oriximiná à dificuldade de articulação dos 

agricultores, que demandaram o acompanhamento da equipe técnica do 

IMAFLORA e Kirwane para garantir a efetividade do contrato estabelecido entre 

os agricultores e a prefeitura local. Da mesma forma, a equipe técnica criou 

mecanismos de monitoramento da eficácia da política pública nos diferentes 

eixos a que se propõe. Tem sido feito, por exemplo, o acompanhamento das 

entregas dos alimentos nas escolas, da emissão das notas fiscais pelos 

agricultores e do pagamento aos mesmos, bem como da percepção dos atores 

envolvidos (agricultores, gestores públicos e escolares, estudantes, agentes de 

alimentação e professores), através da aplicação de um questionário voltado a 

cada um deles.  

- Atividades de fortalecimento da cadeia do Cumaru e facilitação de parceria 

comercial entre populações extrativistas da Calha Norte e empresa Lush: No 

primeiro semestre de 2017 o IMAFLORA iniciou a aproximação com a empresa 

Lush. Esta empresa se mostrou interessada no Origens Brasil® e apontou os 

produtos de interesse imediato para possíveis parcerias comerciais. Entre os 

produtos de interesse imediato, o cumaru foi identificado como a primeira 

oportunidade a ser praticada de forma piloto. A empresa aderiu ao Origens 

Brasil®, e demandou uma quantia de até duas toneladas de semente seca das 

comunidades da Calha Norte. O município que tem a maior produção de Cumaru 

no Brasil é o Município de Alenquer localizado na Calha Norte. Um dos principais 

locais de produção no município é o PDS Paraíso, local beneficiado pelos 

projetos do IMAFLORA e em fase de estruturação para ingressar ao Origens 

Brasil®. Desta forma, foram realizadas 04 reuniões, sendo 03 no PDS Paraíso e 



 

01 na cidade, com a participação da diretoria e sócios da associação APARAÍ e 

do STTR Alenquer-PA para apresentação da proposta de parceria comercial com 

a Lush para comercialização via Origens Brasil®, bem como para alinhar a 

necessidade da regularidade da associação junto aos órgãos fiscais e tributários 

competentes no que se refere à comercialização de produtos e emissão de nota 

fiscal pela associação. Aconteceu também uma reunião coletiva na oportunidade 

da assembleia ordinária da APARAI. Nos meses de setembro e outubro, três 

expedições de campo foram realizadas para articular essa operação comercial, 

definidos representantes comunitários que receberiam a carga e efetuariam o 

pagamento aos extrativistas, adquirido balança para pesagem da produção e 

rodadas de informação e sensibilização dos extrativistas para a comercialização. 

Sendo que em outubro, iniciaram os cadastros dos extrativistas para e adesões 

do PDS ao Origens Brasil®.  

- Reunião sobre a constituição de um Mosaico de Áreas Protegidas na Calha 

Norte: encontra-se em curso uma articulação para criação de um Mosaico de 

Áreas Protegidas na Calha Norte, envolvendo as Unidades de Conservação 

(UCs), Terras Indígenas (TIs) e Terras Quilombolas (TQs). Essa proposta já é 

discutida há alguns anos e desde 2016, tomou mais força na articulação 

promovida pelo IMAZON. Em agosto de 2016, uma reunião sobre o Mosaico foi 

promovida em Santarém, pelo Governo do Estado e IEPÉ. Nesta ocasião, o 

IMAFLORA foi convidado a participar e solicitado nosso apoio para viabilizar a 

participação de representantes Quilombolas. Esse apoio foi dado no âmbito do 

fomento à rede Calha Norte, pois entendemos que a proposta de Mosaico é 

convergente com a proposta da constituição da rede. Nos dias 22 a 24 de agosto 

o projeto foi representado em uma reunião do Mosaico, realizada em Santarém 

no auditório do Ministério Publico Estadual. O evento foi importante para nivelar 

os entendimentos sobre Mosaico, compartilhar o andamento das discussões que 

estão sendo conduzidas nas TIs pelas associações com apoio do IEPÉ e realizar 

um plano de ações para os próximos passos de constituição do Mosaico.  

 



 

 

COMPONENTE 3 - PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CACAU NO ENTORNO 

DO XINGU 

Elaboração de diagnóstico e capacitação das instituições que compõem a rede 

de ATER. 

- Foi concluído o diagnóstico dos processos contábeis e administrativos e 

proposição de melhorias e a cooperativa recebeu apoio para os serviços de 

contabilidade e acompanhamento dos processos administrativos. Destacamos 

como principais impactos dessa ação: avanços na formalização de contratos e 

parcerias no mercado de cacau e castanha; e adequação financeira, contábil e 

fiscal nos processos de circulação de mercadorias.  

-Criação e formalização de instâncias de governança que garantam o 

fortalecimento institucional da CAMPPAX e o protagonismo dos agricultores e 

agricultoras familiares:  

a) Comitê Gestor Financeiro do Capital de Giro foi formalizado através da 

assinatura do Termo de Cooperação Financeira entre IMAFLORA e 

CAMPPAX, em 24 de fevereiro de 2017. Comitê composto por diretores 

da CAMPPAX e membros da equipe do IMAFLORA e que se reúne 

mensalmente para discussão e aprovação do relatório periódico, 

deliberação acerca da movimentação financeira do Capital de Giro, do 

lucro e outras especificidades.  

b) Grupo de Trabalho de acompanhamento e monitoramento dos resultados 

do Programa – atividades referentes à CAMPPAX, formalizado através de 

reuniões com a direção da CAMPPAX e que se reúne mensalmente. 

Grupo composto por diretores e cooperados da CAMPPAX e equipe 

técnica do IMAFLORA, e que tem a finalidade de monitorar os Planos de 

Trabalhos estabelecidos. 

c) Grupo de Trabalho de Elaboração e Implementação de Planejamento 

Estratégico de Cadeias de Valor, criado em agosto e composto pelos 



 

gerentes de cadeias de valor da CAMPPAX e equipe técnica do 

IMAFLORA.  

 

Implantação de estrutura de armazenamento de cacau e castanha: 

Foi elaborada e entregue à gestora municipal e aos vereadores da Câmara 

Municipal uma Carta de Apresentação do Projeto e das atividades a serem 

desenvolvidas em São Félix do Xingu, evidenciando a necessidade da parceria 

com o poder público municipal, para a doação do terreno para implantação da 

estrutura de beneficiamento e armazenamento de cacau e castanha. Além da 

Carta, os cooperados da CAMPPAX e diretores fizeram conversas com os 

vereadores e reuniões formais com a prefeita municipal. Como resultado da 

articulação, a prefeitura se comprometeu a doar um terreno de 15.000 m2 nas 

circunvizinhanças do setor industrial do município. A formalização da doação está 

prevista para acontecer nos próximos meses. 

 

Reforma da Sede e adequação do currículo da Casa Familiar Rural: 

Foi criado o Grupo de Trabalho de acompanhamento e monitoramento dos 

resultados do Programa – atividades referentes à Casa Familiar Rural, 

formalizado através de reuniões com a direção da CFR e que se reúne 

mensalmente. Grupo composto por diretores, pais e monitores da CFR e equipe 

técnica do IMAFLORA e que tem a finalidade de monitorar os Planos de 

Trabalhos estabelecidos e a complementariedade entre os projetos de reforma 

da CFR. 

 

- Criação e capacitação de banco de agricultores técnicos. 

Com a participação de 50 alunos da Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu 

(CFR) foi realizado no dia 09 de agosto de 2017, na sede da CFR, o Seminário 

“Rede de Sábios agricultores e agricultoras”. O Seminário e teve como objetivo 



 

promover o debate para a construção de uma Rede de Assistência Técnica que 

esteja pautada nos princípios e práticas agroecológicas e na valorização dos 

saberes locais. Durante o evento, foram desenvolvidos debates e atividades que 

evidenciaram a necessidade e a possibilidade de adoção de um novo caminho 

de desenvolvimento e no fortalecimento da agricultura familiar de São Félix do 

Xingu e região. A parceria com a CFR na construção da Rede se dará através da 

identificação e inclusão de agricultores e agricultoras que residem nas 

comunidades rurais de origem dos alunos e têm perfil inovador e experimentador 

de produção diversificada ou em fase de transição agroecológica. O perfil do 

sábio agricultor e agricultura foi definido juntamente com os alunos. A 

identificação está sendo feita pelos alunos e será validada pelo IMAFLORA. 

Depois os alunos irão contribuir na construção dos referenciais técnicos 

acompanhando o trabalho da Rede. Todo este processo é acompanhado pela 

equipe técnica do IMAFLORA, responsável pela orientação técnica e condução 

dos processos. 

 

COMPONENTE 4 - ACESSO A MERCADOS 

- Elaboração do plano de comunicação do Origens Brasil®: A elaboração da 

estratégia de comunicação é central para direcionar as ações do Origens Brasil® 

de modo consistente. Para alcançar os objetivos de fortalecer e criar valor para a 

iniciativa, engajar novas empresas e consumidores, viabilizar a expansão para 

outros territórios, e, consequentemente, aumentar o número de beneficiários é 

fundamental estabelecer diretrizes que permitam zelar pela imagem e mensagem 

da iniciativa.  

- Início da divulgação da promoção do sistema: Apesar da estratégia de 

comunicação e promoção do Origens Brasil® ainda estar em fase de construção, 

foram iniciadas algumas ações de divulgação através de postagens nas redes 

sociais do IMAFLORA (14 posts, que conquistaram 518 curtidas e alcançaram 

22.792 pessoas); engajamento das empresas participantes do Origens Brasil® 

para criar conjuntamente ações de promoção da iniciativa; participação em 



 

eventos (como os citados a seguir); apresentação da iniciativa aos jornalistas por 

meio de envio de kits sensoriais e textos trabalhados pelo jornalista/redator para 

produção de matérias sobre novos produtos e empresas participantes 

(http://origensbrasil.org.br/noticias); divulgação do primeiro relatório anual 

(http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf). 

Tanto o Origens Brasil®, como o Florestas de Valor®, conquistaram o interesse 

da imprensa no período. Foram 17 matérias veiculadas em: Amazônia.org, 

Correio do Estado, Agência Brasil, Ecos da Notícia, Em tempo, Envolverde, 

Exame, Fato Online, Fator Brasil, Google Earth, Manchetes Socioambiental, 

Madeira Total, Observatório SC, TV UNIMEP, Universidade São Francisco e 

Sing. Tais notícias também foram replicadas nos canais do IMAFLORA e 

conquistaram 7.526 visualizações. 

- É mantido contato permanente com as empresas já engajadas e foram feitas 

novas rodadas de negociação com potenciais empresas poderá ser realizada. 

Atualmente, contamos com: 

 7 empresas membros da iniciativa 

 17 produtos cadastrados na plataforma 

 Movimentação de R$ R$ 702.660,26 reais de produtos comercializados 

nos territórios.  

 

Desenvolvimento de materiais de treinamento e divulgação do Origens Brasil® 

- Produção de materiais de divulgação e promoção: No período foram 

desenvolvidos e reimpressos diversos materiais para apoiar as ações de 

treinamento e promoção do Origens Brasil®, tais como: Relatório anual Origens 

Brasil® (http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf), 

Manual para comunidades Origens Brasil® - Impresso na língua kayapó 

(http://origensbrasil.org.br/media/cartilha-brasil-karo-pumun-kadjy.pdf), displays 

para a participação no evento “O que é que a Floresta tem?” (05 de agosto, no 

Mercado de Pinheiros em São Paulo, Manual de operação do Origens Brasil® 

http://origensbrasil.org.br/noticias
http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/relatorio-anual-origens-brasil-2016.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/cartilha-brasil-karo-pumun-kadjy.pdf


 

(http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-

brasil.pdf), boletim semestral de Informações do Origens Brasil® 

(http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-

brasil.pdf) e  Kit para distribuir para as comunidades e instituições que fazem os 

cadastros das populações no Origens Brasil® (imagens 1, 2 e 3). 

 

Certificação do cacau no entorno do Xingu 

Este semestre iniciou se o processo de renovação da certificação orgânica para o 

mercado brasileiro, europeu e americano, com o grupo de 30 agricultores 

familiares cooperados da CAMPPAX. Existe uma demanda significativa de 

famílias querendo entrar no grupo de cacau certificado, acreditamos que o grupo 

deverá crescer entre 50 a 70% em número de famílias. O resultado para o 

primeiro ano certificado foi significativo tendo um ganho de sobre preço de 100% 

em alguns casos. Foram comercializadas 40 toneladas de cacau para duas 

empresas fabricantes de chocolate, gerando uma movimentação de 

aproximadamente R$600.000,00 para os agricultores familiares e R$120.000,00 

para CAMPPAX. Para a próxima safra esperasse comercializar até 150 toneladas 

de cacau orgânico com o aumento do grupo e da produção e com algumas 

parcerias comerciais novas que vem sendo sinalizadas para o próximo ciclo. 

 

http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf
http://origensbrasil.org.br/media/manual-funcionamento-e-operacao-do-origens-brasil.pdf


 
reunião do Conselho gestor do Origens Brasil® - 
12/09/17 – SP. 

 

reunião do Conselho gestor do Origens Brasil® - 
12/09/17 – SP. 

 

 

 
produtos com o selo Origens Brasil® - 08/06/17 – 
Brasília. 

 

 
Livro Xingu, história dos produtos da floresta 08/06/17 – 
Brasília. 

 

 
Selo do Origens 

Brasil na Farinha de Babaçu – 08/06/17 – Brasília. 
 
 

 

 

 
Reunião com a equipe da FAS - 28/07/17 – Manaus 
 

 

Reunião  com IPÊ dia 28/07/17 - Manaus 

  

 

 



 

 

 
Reunião com a equipe ISA Altamira - 22/08/2017 

 

Reunião com associação Pyjahyry (Xipaya) – 
Altamira 22/08/2017. 

 

 

Capacitação reforço com indígenas e quilombolas – 
Oriximiná 12 e 13/06/2017. 

 

Capacitação reforço com indígenas e quilombolas – 
Oriximiná 12 e 13/06/2017. 
 

 

 

Oficina sobre Arranjos Produtivos Locais na 
Calha Norte  - 28/10/2017 

 

Oficina sobre Arranjos Produtivos Locais na 
Calha Norte – 28/10/2017 

 

 



 
Oficina sobre Arranjos Produtivos Locais na Calha Norte – 28/10/2017 

 

 

 

 

Capacitação em Boas Práticas de 
Fabricação de Açaí ministrada pela 
Vigilância Sanitária – 20/07/2017 

 

Capacitação em Boas Práticas de 
Fabricação de Açaí ministrada pela 
Vigilância Sanitária – 20/07/2017

 

 

 

Reunião de consolidação dos grupos de extrativistas certificados – 04/10/2017 

 

 

 



 

Folders, displays e produtos Origens Brasil® no 
Mercado de Pinheiros – São Paulo – SP – 
05/08/2017 – Acervo Imaflora. 
 

 
Evento “O que é que a Floresta tem?” no Mercado 
de Pinheiros – São Paulo – SP – 05/08/2017 – 
Acervo Imaflora. 

 

 

 
Palestra de apresentação da iniciatíva Origens 
Brasil® aos alunos da FEA – São Paulo – SP 
10/04/2017 – Acervo Imaflora.  

 

Palestra de apresentação da iniciatíva Origens 
Brasil® aos alunos da FEA – São Paulo – SP 
10/04/2017 – Acervo Imaflora.  

 

 

 

 
Caixa do kit sensorial para imprensa aberto – 
25/08/2017 – Acervo Imaflora 

 



 

 

 

Orçamento e execução financeira 
 

TOTAL ORÇADO 
TOTAL REPASSADO AO 

IMAFLORA ATÉ dez/2017 

TOTAL EXECUTADO ATÉ 

dez/2017 

R$17.369.442,36 R$ 6.807.190,25 R$ 2.926.167,53 

 
 

 


