Calha Norte Sustentável/Florestas de Valor
Financiador : Fundo Amazônia/BNDES
OBJETIVO DO PROJETO
O objetivo do projeto é construir e colocar em operação empreendimentos para
processamentos de produtos florestais e da agricultura familiar de populações
quilombolas do município de Oriximiná e assentados do PDS Paraíso em
Alenquer para que alavanquem o extrativismo e a agricultura sustentável na
Calha Norte como vetores de desenvolvimento para a região contribuindo com a
qualidade de vida das populações rurais e ao mesmo tempo conservando os
recursos naturais desse território.

ESCOPO DO PROJETO
O

projeto

viabilizará

os

seguintes

empreendimentos

de

associações

comunitárias:
(i)

construção, estruturação e implementação de 4 unidades de
beneficiamento de alimentos em comunidades quilombolas do
município de Oriximiná para atender inclusive mercados institucionais;

(ii)

construção e estruturação de 1 viveiro para produção de mudas
visando a implantação de Sistemas Agroflorestais e a recomposição
florestal no PDS Paraíso, no município de Alenquer;

(iii)

construção e estruturação de 1 marcenaria para promoção do manejo
florestal de uso múltiplo e geração de renda em comunidades
remanescentes de quilombos de Oriximiná.

PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Esse projeto beneficiará diretamente as populações quilombolas do município de
Oriximiná/PA e os agricultores familiares do assentamento PDS Paraíso,

localizado em Alenquer/PA. Indiretamente, os nove municípios que compõem a
Calha Norte serão beneficiados pela dinamização da economia local e por
oferecer novas referências de atividades produtivas sustentáveis alinhados ao
Origens Brasil®.
Os empreendimentos serão das organizações sociais dirigidas pelo público
beneficiário. As Unidades de Beneficiamento de Alimentos estarão sob gestão da
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos Mãe Domingas,
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Alto Trombetas II
(ACRQAT), Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombos da Área
Trombetas (ACORQAT) e Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo de Erepecuru (ACORQE) tendo a

Associação das Comunidades

Remanescentes de Quilombo do Município de Oriximiná (ARQMO) como
articuladora. A marcenaria estará sob gestão da Associação das Comunidades
Remanescentes de Quilombo do Erepecuru (ACORQE). O viveiro está sob
gestão da Associação do Projeto de Assentamento de Desenvolvimento
Sustentável PDS-Paraíso (APARAI).

PRAZO DE EXECUÇÃO
Outubro de 2014 a julho de 2019.

JUSTIFICATIVA
As atividades tradicionais das comunidades quilombolas e assentados do PDS
Paraíso são compatíveis com a conservação dos recursos naturais e com a
qualidade de vida dessas comunidades no longo prazo. Porém estão ameaçadas
por opções de uso predatório dos recursos naturais como exploração madeireira
e pecuária em sistemas predatórios que oferecem ganhos imediatos atraentes,
mas que levará ao colapso já presenciado em outras regiões da Amazônia.

Os

territórios

quilombolas

titulados

onde

será

construída

parte

dos

empreendimentos deste projeto possuem grandes áreas florestais e fazem limites
com quatro Unidades de Conservação da Natureza. Portanto, é fundamental
integrar as comunidades quilombolas às estratégias para o desenvolvimento
sustentável da região e para a conservação dos seus ecossistemas. Somada a
isso é necessária valorizar a cultura associada a esses povos, desde seus
hábitos e organização social até a forma de manejar as florestas para sua
subsistência e geração de renda. Contudo, as precárias condições de
permanecer nas comunidades e as promessas de uma vida melhor nas cidades
têm aumentado a migração dos jovens para fora das comunidades e a perda de
sua cultura. Esses povos são importantes aliados para a proteção das Florestas
Estaduais (Flotas) do Trombetas e de Faro, Rebio Trombetas e a Floresta
Nacional de Saracá-Taquera. Assim, a migração deles aumenta a vulnerabilidade
dessas áreas para invasão de grileiros, seguido do desmatamento para
estabelecimento de pastagens.
As comunidades beneficiárias desse projeto, já estão em um nível de maturidade
organizacional para trabalhar coletivamente no mercado local, em parcerias
comerciais com empresas e acessar mercados institucionais, contudo ainda é
necessário melhorar a capacidade tanto do ponto de vista de infraestrutura, como
de preparo para lidar com questões legais, tributárias e outras. As Unidades de
Beneficiamento de Alimentos e a Marcenaria junto ao trabalho de capacitação
permitirá agregar valor localmente aos produtos agrícolas e florestais manejados
localmente propiciando aumento da renda local e acesso a novos mercados.
O PDS Paraíso também possui extensas áreas florestais e estão ameaçadas de
forma semelhante pelo uso pouco eficiente dor recurso naturais e que leva a
degradação no médio prazo. Predominam os pastos de baixíssima produtividade
e o uso do fogo para produção agrícola. Isso se deve a referências de produção
que já foram comprovadamente insustentáveis nas regiões de ocupação mais
antiga, mas que, contudo ainda são reproduzidas pela ausência de assistência
técnica e extensão rural e de investimentos em novos modelos que gerem maior

retorno econômico-social e mais conservação ambiental. Para reverter esse
quadro, estão sendo desenvolvidos projetos para promover a recuperação de
áreas degradadas e diversificação da produção com a implantação de SAFs,
contudo a escassez de mudas de árvores nativas e frutíferas limitam avanços
mais expressivos na recuperação e diversificação dessas áreas. O viveiro suprirá
essa demanda local.

IMPACTOS ESPERADOS
(a) fortalecer os Arranjos Produtivos Locais (APLs) de produtos florestais;
(b) fortalecer produção agropecuária sustentável incluindo adoção de boas
práticas de produção, beneficiamento e comercialização;
(c) contribuir com a geração de renda a partir de atividades de base sustentável;
(d) auxiliar a população local no acesso a políticas públicas como o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
(e) fortalecer as organizações comunitárias;
(f) contribuir para proteção das Terras Quilombolas, Unidades de Conservação
da Natureza e Terras Indígenas do Território.

Implementação Física
A construção das quatro Unidades para Beneficiamento de Alimentos (UBAs) e a
marcenaria estão concluídas. Apesar do grande desafio logístico para construir
esses cinco empreendimentos comunitários em área de acesso remoto no oeste
paraense, as obras se destacaram pela qualidade de acabamento e padrão
idêntico de uso de materiais em todos os empreendimentos. As instalações
possuem sistemas de tratamento sanitário independente, adequada também
para receber sistema de energia independente e com capacidade para beneficiar
e processar uma grande diversidade de produtos. Da mesma forma, a

Marcenaria comunitária do Jauari apresenta um excelente padrão de
estruturação física que permitirá a execução de diferentes linhas de produção
dentro deste empreendimento, entre elas a de movelarias, a de esquadrias e a
de marchetaria.
Após a conclusão das obras, intensificou-se o trabalho para o licenciamento da
operação das UBAs. Entre os meses de maio e junho/2017, foram realizadas
varias reuniões, sensibilizações e articulações junto às secretarias municipais
envolvidas e responsáveis pela emissão destas licenças (Agricultura, Meio
Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Urbano), além do setor de tributos do
município na representação dos fiscais de tributos municipais. Foram realizadas
as vistorias com os representantes de secretarias municipais (Meio Ambiente,
Saúde e Desenvolvimento Urbano) e da Agencia de Defesa Agropecuária do
Estado do Pará (ADEPARA). As vistorias dos servidores municipais são
exigências para emissão do Alvará de funcionamento e a ADEPARA é
responsável pela emissão do certificado sanitário para produtos de origem animal
e vegetal que necessitam de registro.
Foram feitas as análises de águas das fontes que irão abastecer os
empreendimentos nos dia 05 e 06 de Julho de 2017. Para atender as exigências
sanitárias, foi instalado sistema de tratamento da água para que as UBAs
estejam aptas a beneficiar alimentos. Além dos equipamentos de filtragem e
cloração

serem

instalados

nos

sistemas

de

abastecimentos

dos

empreendimentos, em paralelo, planeja-se fazer ações ligadas à educação em
saúde

e

gestão

de

recursos

hídricos

nas

comunidades

sede

dos

empreendimentos.
Como parte do programa de treinamento e capacitação previsto no presente
projeto, foram feitos cursos de formação de manipuladores de alimentos com
dois focos específicos, as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos e questões
específicas do processamento de alimentos. As Boas Práticas de Fabricação
(BPF) referem-se a procedimentos gerais que devem ser adotados na fabricação
e manipulação de diversos tipos de alimentos. Esta atividade é também pré-

requisito para emissão da licença sanitária emitida pela Vigilância Sanitária
Municipal (VISA Oriximiná), como exigência para que os manipuladores possam
exercer a atividade nas UBAs.
Durante o processo de construção das UBAs, varias discussões sobre o
funcionamento dos empreendimentos foram conduzidas. Concomitantemente os
processos em curso de apoio aos agricultores Quilombolas e ao Município de
Oriximiná para implementar as políticas públicas de mercados institucionais e
viabilizar a venda de produtos locais para a alimentação escolar tem
demonstrado quais os produtos com maior demanda e potencial de serem
incorporados na alimentação escolar do Município de Oriximiná.
As quatro (UBAs) estão equipadas e uma delas já produziu alimentos
processados para a venda. Outro resultado a destacar é o aumento da produção
dos quilombolas entregue para a merenda escolar via PNAE incluindo de uma
das UBAs de forma a diversificar e agregar valor, assim fortalecendo a
participação dos quilombolas no mercado institucional com atividades que aliam
geração de renda e conservação dos recursos naturais.

Figura 1: Reunião no PDS Paraíso para apresentação e discussão do projeto de construção do viveiro

Figura 2: Reunião na Comunidade do Curuçá para apresentação e discussão do projeto de construção da
Unidade de Beneficiamento de Alimentos

Figura 3: Barracão de produção de tijolos ecológicos montado na comunidade Boa Vista do Cuminá

Figura 4: Lote de tijolos ecológicos produzidos na comunidade Boa Vista do Cuminá

Figura 5. Visita da Equipe do Fundo Amazônia a Comunidade do Jauari

Figura 6: Visita da Equipe do Fundo Amazônia a Comunidade do Boa Vista do Cuminá

Figura 7: Vista frontal da Unidade de Beneficiamento de Alimentos – Área Trombetas.

Figura 8 Vista dos fundos da Unidade de Beneficiamento de Alimentos – Área Trombetas.

Figura 9: Vista da Casa de Força, caixa d’água e Câmaras de Compostagem da Unidade de
Beneficiamento de Alimentos – Área Erepecuru.

Figura 10: Vista interna da Unidade de Beneficiamento de Alimentos – Área Erepecuru.

Figura 11: Vista interna da Unidade de Beneficiamento de Alimentos – Área Alto Trombetas II.

Figura 12: Vista frontal da Marcenaria comunitária do Jauari durante execução das obras

Figura 13: Vista frontal da Marcenaria comunitária do Jauari após a finalização das obras

Figura 14: Reunião com a Associação Comunitária da Área Erepecuru

Figura 15: Reunião com comunitários e o Grupo Gestor da Marcenaria Comunitária do Jauari

Figura 16: integrantes do grupo gestor da Marcenaria Comunitária do Jauari realizaram visita a
Cooperativa Mista da FLONA do Tapajós.

Figura 17: D Primeira etapa de capacitação envolvendo a operação das Unidades de
Beneficiamento de Alimentos na Diretoria de Vigilância e Saúde (DIVISA) do Município de
Oriximiná.

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL ORÇADO

TOTAL REPASSADO AO
IMAFLORA ATÉ
DEZ/2018

TOTAL EXECUTADO ATÉ
DEZ/2018

R$ 3.312.877,00

R$ 3.069.026,85

R$ 2.777.986,95

