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APRESENTAÇÃO
O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O
objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação
contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as
ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o
monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho
deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira
não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.
Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve
preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”,
os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto.
Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as
tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas
impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por
e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.
A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das
obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas
“Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.
Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o
beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento
das condições constantes no contrato.
As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do
presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser
contatada para quaisquer esclarecimentos.
O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente
responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Área de Meio Ambiente - AMA
Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM
Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917
A/C de (preencher com o nome do gerente responsável)
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO
Informar aqui as principais atividades realizadas no período no âmbito do projeto, os
eventuais problemas enfrentados e as medidas adotadas para solucioná-los. Mencionar a
execução, no período, das metas estabelecidas no Plano de Monitoramento do Quadro
Lógico. O “Grau Percentual de Execução Física” deve ser preenchido na planilha “Grau
Percentual de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O grau
percentual de execução física deverá ser estimado pelo beneficiário utilizado critérios e
metodologia de cálculo adequados ao projeto.
COMPONENTE 1 - CONSOLIDAÇÃO DO ORIGENS BRASIL®
Atividade 1.1 - Consolidação da governança
- Criação e 1ª reunião do comitê territorial do Rio Negro do Origens Brasil®: Foi realizada
no dia 14 de março de 2018 em Manaus/AM, a reunião para a criação do Comitê Territorial do
Rio Negro do Origens Brasil®. Participaram membros das instituições HAY – Hutukara
Associação Yanomami, FOIRN – Federação das organizações Indígenas do Rio Negro, OIBI –
Organização Indígena da Bacia do Içana, ISA, IPÊ, IDESAM, FAS, FVA. O objetivo da reunião
foi formar o Comitê Territorial, e discutir o papel dos membros e instituições, e definir questões
operacionais para aterrissagem do Origens Brasil® no Rio Negro. (Foto 01)
- Reunião do Comitê Territorial do Xingu do Origens Brasil®: Foi realizada no dia 16 e 17 de
outubro de 2017 em Brasília/DF, a VI Reunião do Comitê Territorial do Xingu do Origens Brasil®.
Estiveram presentes os membros das instituições AFP, AMORA, ISA, KABU, ATIX e AIK além
de convidados como o BNDES/FAM e liderança comunitária da Resex Riozinho do Anfrísio. Os
objetivos da reunião foram atualizar os membros do comitê sobre as novidades e mudanças no
Origens Brasil® e apresentar e discutir temas relevantes para a implementação do Origens
Brasil® no território do Xingu. (Fotos 02 e 03)
- Outras atividades relacionadas: Participação no 1º Seminário para o fortalecimento do
artesanato indígena da Calha Norte - Santarém/PA, que aconteceu no dia 26 de outubro de
2017. A convite do IDEFLOR-Bio,foi ministrada uma apresentação do Origens Brasil® na mesa
“Políticas Publicas Estaduais e ações do setor não governamental para o fortalecimento da
produção artesanal, juntamente com prefeitura de Santarém, Fundação Cultural do Pará,
TUCUM Brasil (arte indígena e design sustentável) e AFP – Associação Floresta Protegida
(experiência de comercialização do artesanato Kayapó).

Atividade 1.2 - Estruturação do ambiente de gestão interna
- Criação e revisão do procedimento interno para operação e gestão do Origens Brasil®.
Após o mapeamento de todos os processos internos para funcionamento do Origens Brasil®, foi
criado o procedimento de operação e implementação do Origens Brasil®. Esse procedimento
compreende todas as etapas e processos da operação do Origens Brasil®, desde o momento de
consulta à uma comunidade ou instituição local, até a adesão e comercialização de produtos
com o selo pelas empresas e instituições participantes. Esse procedimento orientará as ações
de toda a equipe do Imaflora que trabalha com o Origens Brasil® afim de, manter um padrão e
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melhorar a eficiência de cada etapa, visando baixar o custo de operação. Esse procedimento
poderá e deverá ser revisto e modificado, caso seja necessário, visando seu continuo
aperfeiçoamento.
- Organização e estruturação das pastas na rede: Foi reorganizado a estrutura das pastas
para salvar os documentos e registros referentes ao Origens Brasil®. O Objetivo dessa
estruturação é organizar todos os documentos de acordo com os temas e processos do Origens
Brasil®, além de facilitar o uso e eficiência da equipe interna.
- Estruturação de um sistema de auditoria interna: No período uma equipe do Imaflora,
especialistas em sistemas de auditoria e certificação, elaborou uma primeira proposta de
sistema de auditoria interna para o Origens Brasil®. Os objetivos desse sistema de auditoria
interna são:
o Avaliar se os processos e ferramentas estabelecidos internamente pelo Imaflora,
enquanto administrador do Origens Brasil®, são adequados para assegurar as
mensagens;
o

Assegurar a credibilidade da iniciativa Origens Brasil®;

o

Identificar pontos de excelência, falhas, inconsistências, pontos de riscos, e necessidade
de ajustes e maiores controles, visando melhoria contínua.

o

Gerar alerta, com objetivo de reduzir risco e identificar pontos críticos.

Os próximos passos são: realizar uma verificação no Origens Brasil® – utilizando a plataforma,
banco de dados , site, fluxos e processos; fazer (se necessário) uma adequação da metodologia
e procedimento para auditoria no sistema Origens Brasil®; e gerar um relatório final com o
resultado.
Atividade 1.4 - Elaboração de regras de formação de utilização do Fundo de Sustentação
Financeira
- Estruturação das regras e constituição jurídica do Fundo Origens Brasil®: O Fundo foi
criado, e atualmente o Imaflora enquanto administrador do Origens Brasil® é responsável pela
gestão do mesmo. Os aportes anuais ao Fundo, atualmente são realizados exclusivamente
pelos pagamentos das taxas de participação na iniciativa pelas empresas que fizeram a adesão.
Temos atualmente no Fundo, R$ 61.596,25. Foi criado ainda a 1ª versão das regras de
captação e uso do Fundo que visa assegurar sua perenidade. Pelas regras, qualquer uso ou
destinação deste valor, precisará ser aprovado previamente pelo Conselho Gestor do Origens
Brasil®. Na próxima reunião do conselho, será discutido o modelo de negócios da iniciativa, e
instrumentos/formas para ampliar o Fundo, visando a independência e manutenção da iniciativa
em longo prazo.
Atividade 1.5 - Customização de novos coletores de dados e aperfeiçoamento da
plataforma tecnológica
- Aperfeiçoamento da plataforma do Origens Brasil®: Nos últimos meses foram mapeadas
as principais melhorias e novas funcionalidades necessárias na plataforma do Origens Brasil®
com o intuito de facilitar a usabilidade. As melhorias estão em fase de implementação pela
empresa responsável pela tecnologia, cujas principais são: Melhoria dos gráficos para
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visualização dos dados, novas funcionalidades para visualização das informações no mapa
(visualização microlote e lote), melhoria no layout, novas funcionalidades com o objetivo de
facilitar o cadastro dos produtores pelas instituições de apoio, novo desenvolvimento para
deixar a plataforma mais leve para que as organizações possam acessa-las remotamente pelo
celular, entre outras melhorias de programação.
- Consultas ao Banco de Dados para geração de relatórios de resultados do Origens
Brasil®: Foi realizada uma preparação interna do banco de dados do Origens Brasil® (front end)
para fazer consultas e extrair informações consolidadas. Essa consulta permitirá que o Imaflora,
periodicamente, possa extrair informações que irão subsidiar a elaboração anual do “Relatório
de Transparência e Resultados” com os resultados consolidados dos números da produção,
comercialização, indicadores de desempenho e da rede de atores nos 3 territórios.
- Estruturação do banco de dados e desenvolvimento do layout para o dashboard dos
indicadores de impacto: Foi construído o Banco de Dados para receber, armazenar e analisar
todos os dados dos indicadores de impacto. O banco de dados deve armazenar as informações
provenientes dos ODKs (coletados em campo), das respostas do questionário aplicado com as
instituições de apoio, das respostas do site público e de dados da comercialização (vindas da
Plataforma). Foi desenhado também o Wireframe (desenho) do dashboard dos indicadores com
os gráficos e mapas, definidos em reuniões conjuntas entre o Imaflora e a empresa de
consultoria responsável pela tecnologia. O desenvolvimento do dashboard de visualização dos
resultados dos indicadores será feita em etapas em função da sua complexidade. A primeira
fase está em fase de desenvolvimento. O objetivo final, é que tanto as empresas quanto as
comunidades e instituições de apoio participantes da iniciativa, possam acessar no seu atual
dashboard, uma nova função, com as informações dos resultados dos indicadores de impacto.

- Melhoria do ODK para coleta dos indicadores de impacto em campo: As perguntas dos
indicadores foram revisadas e seu texto aperfeiçoado. A partir disso foram trabalhadas
melhorias estruturais no ODK, de forma a facilitar a coleta de dados e o preenchimento das
informações em campo pelas comunidades e instituições de apoio. Outra melhoria importante é
que a partir de março, os dados dos indicadores coletados em campo, passaram a ser
armazenados e vinculados ao novo banco de dados desenvolvido para os indicadores.

Atividade 1.6 - Implementação do Sistema de Monitoramento
- Desenvolvimento do sistema automatizado de análise de dados dos indicadores de
impactos: Durante o período desse relatório não foram executadas atividades de
desenvolvimento do sistema automatizado de análise de dados dos indicadores. O motivo foi a
opção pelo desenvolvimento dessa atividade a partir de definições sobre as saídas gráficas e a
priorização de outras atividades inicialmente não previstas para o PAR2, entre elas:
Aprimoramento do questionário institucional para sua implementação na plataforma do Origens
Brasil®.
O desenho geral de análises considera que os 22 indicadores avaliados nos anos de 2017 e
2018 receberão tratamento estatístico por meio de teste qui-quadrado (teste de variação entre
respostas para cada indicador para área protegida) e do índice potencial de conflito (teste de
conflito entre as respostas de cada indicador). Para alcançar os 100% de execução, as análises
já desenhadas precisarão ser implementadas em planilhas Excel de forma que passem a ser
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passível de aplicação automática mediante simples importação de séries do banco de dados do
Origens Brasil, o que deverá ocorrer durante o PAR3.

- Concepção do Núcleo de Gestão Integrada de Informação e Conhecimento (NGI) do
sistema de monitoramento de impactos: Durante o PAR2 foram realizadas duas reuniões
presenciais em Piracicaba para reflexões sobre o Núcleo: a primeira, em novembro de 2017,
para debate e reflexão sobre a relevância e proposta geral de atuação do Núcleo; a segunda,
em fevereiro de 2018, para discussão de bases de atuação do mesmo. Para essas reuniões, o
consultor Carlos Marinelli (Grupo NSC), ofertou bases (conceituais e estruturantes) e
proposições para discussão e encaminhamentos junto a um conjunto de profissionais do
Imaflora atuantes em diferentes projetos: Patrícia Gomes, Helga Yamaki, Mariana Finotti e Luiz
Brasi (equipe Origens); Luis Guedes (ex-secretário executivo do Imaflora); Heidi Buzato
(socióloga); e, posteriormente, Vinícius Guidotti (Geoprocessamento).
Essas reuniões permitiram a consolidar a concepção do Núcleo e a geração de uma visão
comum sobre aspectos importantes do mesmo, entre os quais: conceitos envolvendo a
integração de informação e conhecimento, seus benefícios, onde e quando ela acontece, perfil
de composição e fatores críticos de seu funcionamento. Os principais avanços estruturantes
foram em dois sentidos:
o

Consolidação de visão sobre a importância deste Núcleo i. Potencializar os produtos do
monitoramento de impactos do Origens Brasil; ii. Valorizar demandas de conhecimento
que atendam para além da visão do Imaflora; iii. Promover espaço de visão estratégica,
ação integrada e práticas colaborativas; iv. Fortalecer o monitoramento de impactos
como componente estruturante do Origens Brasil; e v. Ampliar o potencial de impacto
(social, científico e político) do Origens Brasil; e

o

Objetivo Geral. Gerenciar o conhecimento como ativo do Origens Brasil, por meio da
participação dos parceiros envolvidos e do uso de um sistema de informações,
identificando, promovendo, protegendo e disseminando o conhecimento gerado,
melhorando seu acesso aos atores de diferentes setores interessados.

- Delineamento dos modelos gráficos de saída de resultados dos indicadores de
impactos: O painel de visualização de resultados encontra-se em fase de finalização para 10
dos 22 indicadores de impactos que foram priorizados. Inicialmente, todos os indicadores
seriam implantados juntos na plataforma digital. Para isso foram desenhadas as saídas gráficas
dos 10 indicadores de campo e para as combinações dos mesmos entre si ou com outras
informações (locais e pessoais), totalizando cerca de 100 gráficos de 13 modelos diferentes.
Esses gráficos serviriam de referência para os gráficos dos 12 indicadores institucionais. Porém,
no início do PAR 2, essa estratégia foi modificada. Foi decidido que a primeira versão do
dashboard deveria ser composta pelos indicadores em estágio mais adiantado de consolidação
e de maior interesse/demanda por parte das empresas, associações locais e organizações de
apoio ao Origens Brasil®.
Definida a nova estratégia, as atividades voltadas ao desenvolvimento do dashboard teve início
em outubro de 2017 durante reunião entre a equipe Imaflora/Origens, o consultor do Grupo
NSC e os consultores da empresa de tecnologia Ecostage. As atividades foram retomadas em
janeiro e complementadas durante os meses de fevereiro e março de 2018.
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Para isso foram selecionados 5 indicadores de campo e 5 indicadores institucionais que juntos
abrangem as três dimensões consideradas pelo monitoramento de impactos do Origens Brasil®
(econômica, governança e socioambiental). Os indicadores selecionados são os seguintes:
o De campo: ind. 11. práticas tradicionais de produção, ind. 12. envolvimento de jovens
em atividades produtivas tradicionais, ind. 13. práticas da cultural local e ind. 16.
situação dos recursos naturais explorados (da dimensão socioambiental); e ind. 19.
participação das mulheres nas decisões de comercialização de produtos (da dimensão
governança);
o Institucionais: ind. 3. transparência nas relações comerciais, ind. 4. negociação justa e
equitativa da comercialização e ind. 7. gestão de cadeias produtivas (da dimensão
econômica); e ind. 10. autonomia das organizações locais na comercialização e ind. 17.
espaços participativos de governança (da dimensão governança).
Para alcançar os 100% de execução é necessário que a Ecostage disponibilize a primeira
versão do dashboard para que sejam executadas as verificações, identificados os ajustes (se
necessário) e feita a validação.
- Treinamento dos indicadores de impacto do Origens Brasil® no Xingu: a capacitação foi
realizada na Terra Indígena (TI) Baú, nas aldeias Baú e Kamaú, com apoio do Instituto Kabu e
Grupo NSC. O objetivo foi preparar e atualizar as instituições de apoio e organizações locais do
Xingu para fazerem o segundo ciclo (e em alguns casos o primeiro ciclo) de coleta dos
indicadores em campo via ODK, com objetivo de medir o impacto das ações do Origens Brasil®
sobre os territórios e suas populações. O treinamento contou com a participação de 14 pessoas
das instituições: AFP, ATIX, ISA, KABU, AMORERI, AMOMEX, NSC e IMAFLORA. (Foto 04)

- Outras atividades relacionadas:
Treinamento pelo Grupo NSC de um técnico do Origens Brasil® / Imaflora sobre o
treinamento e funcionamento do sistema de monitoramento de impacto do Origens
Brasil: Esta atividade é considerada adicional porque não fazia parte dos produtos a serem
entregues e/ou atividades a serem desenvolvidas no início do projeto. Esse processo de
apropriação teve início em novembro de 2017 com a definição da estratégia e conjunto de
táticas para sua execução e seguirá até o final do projeto em março de 2020.
A estratégia para essa apropriação é de repasse de cada atividade do monitoramento de
impactos observando o passo à passo da implementação de cada um deles, o que se dará em
três fases: 1. 2017-2018. Acompanhamento na execução (Território Xingu), 2. 2018-2019.
Participação na execução (Território Calha Norte) e 3. 2019-2010. Execução assistida (Território
Rio Negro).
O esperado é que ao longo dos próximos dois anos seja feita uma transição no papel de
execução das atividades de implementação do monitoramento, do consultor do Grupo NSC
para a equipe técnica do Origens Brasil/Imaflora. Para isso, além do material de apoio a
comunicação que vem sendo produzido, será adotada uma tática composta pelos seguintes
passos a serem colocados em prática em cada atividade do monitoramento: 1. planejamento, 2.
organização executiva, 3. execução, 4. avaliação aplicada, 5. geração de produto, 6. proposição
de aprimoramentos, 7. reuniões decisórias e 8. gestão adaptativa.
Dessa forma, no ano de 2017 foi feito o treinamento na aproximação e apropriação dos
indicadores institucionais do Xingu, com foco principalmente na participação na atividade de
aplicação dos indicadores e revisão de resultados. Em 2018, o foco foi a preparação de material
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para coleta de dados sobre a produção e comunidades das áreas protegidas dos Territórios de
Diversidade Socioambiental (Calha Norte) e para o Treinamento de organizações locais e
instituições de apoio ao Origens Brasil® (Xingu).

COMPONENTE 2
PROTEGIDAS

-

EXPANSÃO

DO

ORIGENS BRASIL® PARA NOVAS

ÁREAS

Atividade 2.1 - Elaboração de diagnósticos para expansão para dois novos territórios
- Diagnóstico do território Origens Brasil®: O diagnóstico detalhado do território do Rio Negro
foi concluído. O diagnóstico visa coletar informações do território, do perfil das populações que
vivem no território, identificar as principais instituições de apoio técnico das comunidades (que
apoiam as cadeias de valor), identificar os principais produtos e as áreas protegidas onde eles
estão sendo manejados, para que o Origens Brasil® possam ter as informações necessárias
para planejar e iniciar a aterrissagem no território.
- Expansão para o Rio Negro: O Origens Brasil® por fim, aterrissou no Rio Negro. Após a
elaboração do diagnostico e criação do Comitê Territorial do Rio Negro, foram realizadas
capacitações para preparar as organizações locais para iniciar os cadastros e operar a
Plataforma do Origens Brasil®. Os cadastros estão em fase inicial em 3 áreas protegidas e
atualmente são 5 instituições de apoio formalmente membros da iniciativa (FAS, IPE, FVA,
IDESAM e ISA).
- Diagnóstico de ampliação para territórios de menor dimensão: Conforme mencionado no
relatório anterior, na Reunião do Conselho Gestor, 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. Desta forma, decidiu-se
pela execução de um novo diagnóstico que focou em identificar “territórios de menor dimensão”
com potencial de ser reconhecido pelo do Origens Brasil® nos biomas Amazônia, Cerrado,
Caatinga e Mata Atlântica. Para realização do diagnóstico de ampliação do Origens Brasil® para
territórios de menor dimensão. O diagnóstico foi finalizado e subsidiará o processo de expansão
da iniciativa.
- Expansão para o Solimões: Depois do Xingu, Calha Norte e Rio Negro o Origens Brasil® está
se aproximando do 4º potencial território, o Solimões. Foi realizado entre os dias 25 a 30 de
março reuniões em Tefé-AM, na sede do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá IDSM, para iniciar uma rodada de consultas e avaliações sobre a possibilidade de chegada do
Origens Brasil® no novo território Solimões. No primeiro dia foi realizada uma apresentação do
Imaflora e do Origens Brasil® de forma detalhada e também das atuações do IDSM. No segundo
dia foi articulada a participação dos grupos que participam do manejo sustentável do pirarucu,
mel, produtos de SAF’s, artesanatos e organizações locais parceiras do IDSM, tais como
ICMBio, SEBRAE e FAS, para fazer apresentação e a consulta iniciativa na região.
Foi realizada uma visita de campo no terceiro dia, contemplando uma comunidade que produz
artesanato do Movimento Molongó (Fotos 06, 07 e 08) e na comunidade São Raimundo do
Jarauá onde se iniciou a pesquisa e método da contagem do pirarucu, que faz parte do manejo
sustentável. Para finalizar a agenda, no quarto, dia foi realizada uma reunião de fechamento e
9

encaminhamentos. O território, tem produtos regionais com bastante potencial como o pirarucu,
farinha do uarini e artesanatos de cauaçu (Teçume D’Amazônia) e de molongó (Movimento
Molongó). Após as atividades em Tefé, novas rodadas de reuniões e consultas foram feitas com
a OPAN e FAS. O resultado indica o interesse das instituições locais e organizações
comunitárias de levarem o Origens Brasil® para o novo território. Os próximos passos e
planejamento das ações serão trabalhadas nos próximos meses.
Atividade 2.3 - Capacitação para uso da Plataforma Tecnológica
- Revisão da metodologia de treinamento do Origens Brasil®: O levantamento das etapas
que serão necessárias às intervenções de sensibilização e engajamento no Origens Brasil® e o
passo a passo para a adesão já foram realizadas e desenhadas respectivamente, conforme o
relatório do 1º PAR. A estruturação de materiais áudio visuais para compor o kit de materiais de
apoio para o engajamento e a capacitação já foram idealizados, porém não produzidos. Para a
produção destes materiais é preciso que a versão 2 da plataforma e do site estejam prontas (ver
registro 1.5 plataforma e 4 comunicação/site). Foi cotado e fechado o orçamento com uma
empresa para fazer vídeos curtos, de temas e duvidas que são recorrentes e que irá apoiar a
implementação do Origens Brasil® pelas instituições de apoio e organização locais. Segue a
lista dos temas potenciais levantados para os vídeos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vídeo 1: Conhecendo a plataforma Origens Brasil®
Vídeo 2: Como visualizar as informações na plataforma e suas funcionalidades
Vídeo 3: Como preparar o tablet ou celular para coletar os dados via ODK - TUTORIAL
Vídeo 4: Como fazer um cadastro em grupo
Vídeo 5: Como fazer um cadastro individual
Vídeo 6: Como inserir os dados de microlote via ODK
Vídeo 7: Como enviar os formulários?
Vídeo 8: Como inserir os dados de microlote e lote via plataforma
Vídeo 9 : Como validar e editar os dados inseridos na plataforma
Vídeo 10: Como apagar os formulários enviados pelo ODK?
Vídeo 11: Como atualizar os formulários do ODK?
Vídeo 12: Como trocar o link do ODK?
Vídeo 13: Como as informações da plataforma aparecem no site

Assim que a versão 2 da plataforma e site estiverem prontos, daremos inicio à gravação e
seguimento na elaboração dos demais materiais, tais como Apresentação de Power Point,
revisão da cartilha do Origens para comunidades, jogos e outros para a produção.

- Capacitações do Origens Brasil® para uso da plataforma tecnológica e operação:
o

Capacitação Território Rio Negro: Foi realizado nos dias 23 e 24 de novembro, em
Manaus/AM, a capacitação sobre a plataforma tecnológica e funcionamento do Origens
Brasil para as instituições de apoio e organizações comerciais comunitárias do território
do Rio Negro. Participaram da capacitação: ISA, FVA, IPÊ, IDESAM, FAS, FOIRN. (Foto
09).

o

Atualização Território Rio Negro: No dia 14 de março, um dia depois da reunião do
Comitê Territorial, foi realizado um dia de atualização da capacitação e esclarecimento
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de dúvidas para a implementação do Origens Brasil®, cuja tema foi o cadastramento dos
produtores em campo. Foram identificados ainda os produtos do território que já estão
prontos para ir para prateleira (cogumelo yanomami, pimenta baniwa, castanha e
outros), e feita a preparação para que os produtos possam em breve sair com o selo de
origem estampado na embalagem e ter suas historias contatadas no site.(Fotos 10 e
11).

- Compra de equipamentos (tablets): Foi efetuada a compra de 10 tablets que estão sendo
cedidos para o uso das instituições de apoio e organizações comerciais comunitárias, para dar
suporte na coleta de dados em campo (cadastro dos produtores e coleta dos indicadores de
impacto) e para as capacitações tanto da plataforma tecnológica, quanto dos indicadores do
sistema de monitoramento e avaliação.

Atividade 2.4 – Fortalecimento das cadeias de Valor na Calha Norte:
- Manutenção e operação do escritório de Alter do Chão: Em relação ao escritório em Alter
do Chão, que funciona como base operacional para a equipe dedicada a Calha Norte do Rio
Amazonas, no período de abrangência do presente relatório, teve o processo de sinalização
concluído.
Para isso, foi realizado o processo de cotações e identificação de fornecedores na cidade de
Santarém – Pará, para a sinalização do escritório do Imaflora em Alter do Chão, juntamente
com a equipe de comunicação do Imaflora na escolha de imagens que retratasse as atividades
desenvolvidas na região da Calha Norte e Amazônia pelo Programa Florestas de Valor (a
natureza, os povos tradicionais e toda beleza da Amazônia), assim como a confecção de mapas
de atuação das atividades e linha do tempo, sinalizando nas partes externas e internas do
escritório.
Foram também realizadas aquisições para melhoria do escritório como: aquisição e instalação
de central de ar para sala 01, aquisição e instalação de bomba submersa do poço e aquisição
de lavadora de alta pressão para limpeza do mesmo.
O período de abrangência desse relatório, concluímos uma ano de operação de escritório local.
Nesse período foi notável o desenvolvimento das atividades a integração proporcionada entre a
equipe ao viabilizarmos o escritório com apoio do fundo Amazônia. O escritório também serve
de apoio com sua estrutura para outras instituições parceiras, como na realização de
eventos/oficinas/reuniões/treinamento, reduzindo assim custos com locação de espaço e
promovido a integração entre diferentes instituições na perspectiva de ações em rede. Neste
período foi realizados vários eventos, de responsabilidade do Imaflora e de outras instituições
parceiras.
Isso também levou a avaliamos a necessidade de adequações na estrutura do imóvel, como
melhorias no sistema de esgoto para suportar eventos de vários dias com várias pessoas,
assim como a aquisição de equipamentos como cadeiras, tela, quadro para anotações,
equipamentos de áudio, segurança do local - extintores de incêndio, sinalização, propiciando
um ambiente adequado para equipe local e para os visitantes.

- Capital de Giro: No período de abrangência desse relatório, foi realizada a operação de
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comercialização de castanha do Brasil de populações extrativistas da Calha Norte com a
empresa Wickbold a partir de articulações via Origens Brasil.
Nesta operação foi necessário utilizar recursos do capital de Giro por um curto espaço de
tempo, pelo fato da empresa ter realizado adiantamento dos pagamentos o que repôs o capital
de giro poucos dias após sua utilização.
No entanto, registramos aqui que a conta que havíamos informado inicialmente para utilização
com o Capital de Giro, teve de ser utilizada pra outra finalidade que antecedeu a necessidade
de operarmos o capital de giro e uma nova conta está em processo de abertura, o qual tem sido
um processo moroso, inicialmente por questões referentes a ata da atual diretoria do Imaflora e
posteriormente por morosidades do próprio banco. Sendo assim o recurso do capital de giro que
retornou, bem como o resultado da operação ainda estão em conta geral do Imaflora,
devidamente contabilizados, aguardando a abertura da conta própria do capital de giro para
então ser transferido.
O resultado gerado por essa operação será acrescido ao valor doado pelo Fundo Amazônia e
continuará sendo utilizado de acordo com os procedimentos acordados para utilização do
Capital de Giro.

- Realização de reuniões e capacitações com as comunidades da Calha Norte visando
ampliar engajamento no Origens Brasil® e estruturar as cadeias de produtos
agroextrativistas:
o

Fortalecimento da Cadeia de Valor da Copaíba: Uma das cadeias de Produtos
Extrativistas fortalecidas pelo Florestas de Valor é a cadeia de valor da Copaíba. Essa
cadeia é apoiada desde 2012, com facilitação de parceria comercial, apoio à
organização produtiva e estímulo a boas práticas de manejo e gestão do recurso.
Para tal, atividades de capacitação e troca de experiência, já ocorrem desde o ano de
2012 e essa organização e fortalecimento possibilitaram o alcance da certificação
orgânica do produto para um grupo piloto em processo iniciado em 2016 e concluído em
2017. Entre as condições necessárias para a certificação, parte já era realizada pelos
extrativistas, no que se refere ás boas práticas de extração e algumas melhorias foram
implementadas entre elas a garantia de um tempo mínimo de descanso de 2 anos aos
indivíduos explorados.
Os principais critérios para a certificação estão relacionados à disposição de lixo nas
comunidades e nas áreas de extração, adoção de boas praticas de manejos e extração
o que envolve o torneamento das árvores e repouso mínimo de cada indivíduo de dois
anos entre uma exploração e outra.
Para viabilizar o período de descanso das árvores, foi necessária a delimitação de áreas
anuais de coleta de óleo, contribuindo com as discussões de zoneamento das áreas
tradicionais de uso de recursos naturais. Após essa delimitação, foi definido uma
estratégia de controle do recurso que envolve o georreferenciamento dos indivíduos
explorados e quantificação do volume de óleo produzido, plaqueamento das árvores
exploradas com data da ultima coleta e preenchimento de fichas de campo pelos
extrativistas. Essas medidas tem gerado também maiores informações sobre as
populações naturais de copaibeiras no interior da FLONA de Saracá Taquera,
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informações de grande utilidade para a Gestão dessa UC e dos recursos naturais da
mesma.
Após o primeiro ano de operação com o grupo piloto de copaibeiros certificados, foi
possível expandir essa experiência para outras comunidades Quilombolas que também
trabalham com extração de copaíba. Sendo assim, no período de abrangência desse
relatório, foram conduzidas atividades com a finalidade de possibilitar a renovação da
certificação dos extrativistas que já integram o grupo certificado desde 2017, fomentar a
expansão da certificação com a inclusão de mais extrativistas dessas comunidades já
envolvidas, além de ampliar para um novo grupo de extrativistas de outras comunidades
que ainda não integravam o grupo de produtores certificados.
Para isso, foram realizadas no período de abrangência desse relatório, diversas
reuniões, oficinas, cursos de capacitação e acompanhamento em campo de auditoria,
conforme listados a seguir. Destacamos que algumas dessas ações foram conduzidas
com apoio de técnicos da Kirwane, instituição local parceira do projeto.
Neste momento, aguardamos a oficialização da renovação da certificação do grupo que
já era certificado e a ampliação da certificação para o grupo novo. No período de
abrangência do presente relatório, o parceiro comercial ativo foi a Beraca Ingredientes
Naturais S/A, parceira desde 2015, com a qual foram negociados e comercializados no
período de abrangência deste relatório, 1.905 kg de óleo, dos quais 541 são certificados
como orgânico.
Nestas operações, foram movimentados aproximadamente R$ 117 mil, dos quais R$ 67
mil são renda direta aos 96 extrativistas envolvidos, entre indígenas das Terras
Indígenas Kaxuyana Tunayana e Nhamundá Mapuera, quilombolas dos Territórios
Quilombolas Alto Trombetas I, Alto Trombetas II e Erepecuru e de Ribeirinhos da
Floresta Estadual de Faro. Nessas operações ainda foram destinados aproximadamente
R$ 4 mil para o fundo de capital de Giro da Calha Norte, o qual tem por finalidade
viabilizar cadeias extrativistas a partir da liquidez da produção, fortalecendo a cadeia de
valor.
Para que estes volumes de óleo e de recurso fossem comercializados e movimentados,
foram necessários diversas articulações com a empresa, incluindo uma visita do
coordenador da Calha Norte à fabrica em Belém e também exigiu muita articulação com
representantes da cooperativa dos quilombolas. No que tange a viabilização financeira
da operação comercial, o Imaflora teve participação decisiva para a concretização
destas comercializações, uma vez que realizou o empréstimo de recursos próprios como
capital de giro para grande parte do pagamento dos extrativistas no ato da entrega de
sua produção, fato indispensável para a viabilidade da operação.
Contudo, durante o processo da operação comercial dos últimos lotes de 2017,
dificuldades operacionais da Cooperativa dos Quilombolas, a qual tem feito a emissão
de notas fiscais e permitido a formalidade legal do processo, comprometeram a
operação comercial. Todavia, paralelamente como medidas de curto prazo o Imaflora se
dedicou em apoiar a regularização da Cooperativa perante a Fazenda e com os serviços
de contabilidade, resultando na sua habilitação para emissão das notas fiscais dos lotes
de 2018.
Dessa forma, fica evidente que as etapas da operação comercial são processos
contínuos de estruturação e reestruturação das partes envolvidas - instituições
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comunitárias e de apoio e também empresas - que demandam diálogo constante para
que todos compreendam demandas e complexidades do cenário de cada parte e são
fundamentais para lapidar relações comerciais éticas e transparentes nos territórios da
sociobiodiversidade.

o

Fortalecimento da cadeia da Castanha: A Calha Norte é uma das principais regiões
produtoras de Castanha do Brasil. Oriximiná e Óbidos concentram três importantes
usinas de beneficiamento. Esses dois fatores tornam o mercado local relativamente
aquecido pela presença de vários compradores, pois além das três usinas que de certa
forma competem entre si, compradores de outras usinas também mantém relações com
o território dado a grande oferta. A região ainda apresenta as castanhas graúdas do Alto
Trombetas, que são muito cobiçadas no mercado.
Durante o período de abrangência do presente relatório realizamos a aproximação da
empresa Wickbold membro do Origens Brasil com o território. A primeira reunião
realizada foi ainda em 2016 quando representantes da Calha Norte foram à sede da
empresa em São Paulo. Em 2017 essa articulação foi retomada e diversas reuniões
foram conduzidas para apresentar o território, até que em Dezembro de 2017 foi
realizada uma expedição com representantes da empresa Wickbold e da Mutram
exportadora, usina que beneficiaria a castanha para a Wickbold.
Nessa expedição, visitamos algumas comunidades Quilombolas nos dias 07 e 08 de
Novembro, para apresentar o território, facilitar a compreensão da empresa em relação
à distribuição da produção local e questões logísticas.
No dia 09 de novembro, realizamos uma oficina de parceria comercial e organização da
safra com representantes de várias comunidades de populações da Calha Norte. Nesta
ocasião participaram cerca de 30 pessoas, cada grupo apresentou sua região e
expectativa de produção para a Safra.
Nesta ocasião ainda havia muita especulação em relação aos valores que seriam
praticados na safra em função principalmente da safra de 2017, que foi uma das mais
baixas em produção o que elevou os preços para patamares nunca antes visto. Em
função disso não conseguimos fechar um preço e volumes nesse momento, pois o
preço proposto pelas representações das comunidades era muito acima das
possibilidades da empresa. Como ainda havia muitas incertezas quanto aos valores que
o mercado praticaria para a Castanha, os representantes comunitários não se sentiram
confiantes para já comprometer um volume de carga ao primeiro valor proposto, pois se
o mercado local estivesse acima, seria muito difícil viabilizar o volume comprometido.
Dessa forma, como encaminhamento dessa atividade, decidiu-se aguardar o inicio da
safra para avaliar melhor o preço a ser praticado e então fecharmos um volume.
Após várias reuniões posteriores de negociação com a empresa, conseguimos fechar
um valor que se apresentava competitivo com os valores praticados no inicio da safra.
No entanto, a Wickbold nesse período já havia fechado grande parte de seu volume de
fornecimento com outros territórios e com seus fornecedores convencionais. Sendo
assim, o volume que a empresa pode direcionar para a Calha Norte foi de 60 toneladas.
Para efetivação dessa operação foi necessário definir rotas de escoamento da produção
e eleger representantes comunitários por rota. Esses representantes foram escolhidos
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com base no engajamento prévio dos mesmos na temática da organização produtiva.
Os representantes inicialmente realizaram rodadas de mobilização/articulação da safra,
realizando levantamento dos extrativistas interessados em entregar sua produção,
combinando dias e condições de entrega e organizando a logística. A entrega foi dividia
em dois lotes, cada um com sub lotes de acordo com as comunidades e localidades
envolvidas. A empresa beneficiadora Mutram exportadora fez dois adiantamentos para o
Imaflora que ficou responsável por organizar os repasses aos representantes locais,
bem como acompanhar e monitorar toda a operação.
Para a composição do preço, os custos logísticos e operacionais foram estimados, foi
definido com os representantes a taxa deste serviço e as atribuições dos mesmos, bem
como definido o valor para ser pago aos extrativistas e uma margem de segurança para
caso os custos logísticos fossem superiores aos estimados ou por qualquer ocorrência
adversa torna-se necessário usar essa margem.
Para recebimento da produção dos extrativistas e transporte até o município de
Oriximiná, foi necessário utilizar diversos barcos, um para cada rota, em algumas das
rotas, foi necessário mais de uma viagem.
Essa parceria permitiu a comercialização de, aproximadamente, 60 toneladas de
castanha desses extrativistas para a referida empresa. Diversos grupos comercializaram
a castanha e desses haviam diferentes valores sendo praticados pelo mercado local,
uma vez que há variação de valor por tipo de castanha e por localidade muitas vezes
também. Desta forma, os extrativistas de castanha tiveram de 25% a 40% de ganho no
valor praticado frente aos valores praticados na região durante a safra de 2018. Vale
destacar ainda que é notável o orgulho desses grupos em realizar a negociação de seu
produto diretamente com uma empresa, excluindo atravessadores, e permitindo assim a
remuneração mais justa por seu trabalho.
Ao todo 60,8 toneladas de castanha foram comercializadas movimentando pouco mais
de R$276.000,00 onde R$220.785,00 foram diretamente para as mãos dos extrativistas.
A diferença entre esses valores, além de custear grande parte da operação logística,
viabilizou ainda a ajuda de custo dos Representantes Comerciais Locais, que
estabelecida também de forma transparente e ética, proporcionou, além da substituição
de atravessadores locais, o reconhecimento e engajamento de lideranças locais com o
objetivo de garantir o respeito e a valorização do trabalho dos extrativistas.
Durante a operação desenvolvemos uma planilha para iniciarmos um processo de
levantamento de dados sobre os custos de produção dos extrativistas, que deverá ser
atualizado e aprimorado constantemente a fim de termos mais clareza dos reais custos
de produção da Castanha do Brasil, para que essas informações possam no futuro
embasar com mais propriedade as negociações de valores.
Diversas reuniões para discutir diferentes formatos para a logística de compra e
escoamento da produção, e ainda capacitações para formação de Representantes
Comerciais Locais e o acompanhamento de suas atividades, ocorreram no período de
abrangência deste relatório. Articulações com Gestores das Unidades de Conservação
dos Territórios também se fizeram necessárias para garantir a transparência de todo o
processo.
Ao longo da operação diversos desafios tiveram de ser enfrentados, dentre eles os
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desafios logísticos e operacionais. Destacamos a questão da organização/formalização
comercial como um dos principais gargalos. Para que a operação se formalizasse,
precisamos dedicar uma atenção para a regularização da cooperativa local, para
emissão de notas, envolvendo uma assessoria técnica específica. Após essa
regularização, tivemos de aguardar ainda prazos de regularização juntos aos órgãos
competentes. Parte da castanha foi comercializada com nota fiscal da Associação do
PDS Paraíso, e parte com nota da Cooperativa do Quilombo e necessitou de atuação
bem próxima da equipe para que isso se concretizasse.
Outros desafios do ponto de vista de operação da cadeia envolveram o transporte e
armazenamento adequado da castanha. A Calha Norte possui diferentes tipos de
castanha, miúda, média e graúda. Embora isso foi apresentado ao usineiro, o mesmo
não se atentou a esse detalhe na organização da logística de beneficiamento, sendo
que ao chegar a primeira remessa, essa situação foi percebida e o mesmo solicitou
alterações no processo logístico que levou a um maior trabalho de organização a
produção, pois parte da castanha deve então de ser enviada para Óbidos, para
beneficiar em outra usina.
Ao longo de toda a operação uma das estratégias tem sido o empoderamento de
beneficiários para a realização de todas as tarefas necessárias a uma ação de
comercialização bem sucedida para que cada vez mais as organizações locais possam
assumir o protagonismo e gestão da organização produtiva bem como das relações
comerciais em sua totalidade. Sabemos que para isso temos de romper com mazelas
históricas que tem um tempo de superação muitas vezes maior que o tempo dos
projetos, por isso a atuação de longo prazo no território, pode trazer resultados
acumulativos das ações de diferentes projetos.

o

Fortalecimento da cadeia do Cumaru - Operação Produtiva e Operação Comercial:
Após a facilitação da parceria comercial entre os assentados do PDS Paraíso e a
empresa Lush e as expedições de campo para organização da operação produtiva, as
quais contaram com sensibilização dos extrativistas e dos representantes locais e com
cadastros no Origens Brasil®, as atividades seguintes para estruturação da cadeia se
deram no âmbito das atividades práticas dos eixos de operação comercial e operação
produtiva.
No que tange à operação comercial, os maiores gargalos se deram pela ausência de
capital de giro e de uma instituição comercial comunitária adequada e regularizada que
fosse responsável pelas questões administrativas. Diante disso, novamente o Imaflora
teve participação decisiva ao injetar recursos próprios na ordem de mais de R$ 50 mil
para viabilizar a comercialização de 1 tonelada de sementes. Este recurso foi repassado
para os representantes locais atuarem nos entrepostos em campo, e devido variação
dinâmica do preço em Alenquer, houve margem para negociação com a empresa,
fechando o valor de R$ 53/kg.
Além

disso,

foi

necessário

adequar

a APARAÍ,

Associação

do

Projeto de

Desenvolvimento Sustentável PDS Paraíso, para que estivesse apta a emitir notas
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fiscais e receber o pagamento. Este processo foi longo e minucioso, exigindo atuação
de profissional especializado em contabilidade de instituições de terceiro setor e em
tributação e regularidade para comercialização de produtos da sociobiodiversidade.
No que tange à operação produtiva, os representantes locais ficaram responsáveis por
receber as cargas, pagar os extrativistas e registrar as informações. Além disso,
realizaram a secagem e armazenamento das sementes e, com assistência da equipe
técnica do Imaflora, realizaram a formação e identificação dos lotes, os quais serão
inseridos no dashboard do Origens Brasil e disponibilizado no site.
A negociação de cumaru com a empresa Lush, foi facilitada pelo Imaflora, na
perspectiva de mercado para produtos do Origens Brasil, envolvendo várias instituições
parcerias de outros territórios abrangidos pela iniciativa. Após a finalização da formação
dos lotes no início de dezembro/2017, iniciou-se a articulação para encaminhar a carga
a Lush para São Paulo. Durante este processo, vale ressaltar que foi feita uma
articulação com o Instituto Kabu e Associação Floresta Protegida, instituições de apoio
do povo indígena Kayapó, para distribuição em conjunto para atenuar o frete de
deslocamento. Para isso, foi preciso estocar a produção dos indígenas parceiros no
escritório do Imaflora em Alter do Chão – PA durante algumas semanas até o embarque
de toda a carga para a empresa em fevereiro de 2018.

o

Fortalecimento da cadeia da pimenta Wai Wai: Um dos produtos da
sociobiodiversidade indígena, com grande produção e forte potencial para ser
comercializado com Origens Brasil é a pimenta em Pó indígena, produzida em quase
todas as aldeias das Terras Indígenas Nhamundá Mapuera e Trombetas Mapuera.
No período de abrangência do presente relatório realizamos um trabalho de diagnóstico
da situação atual da cadeia da Pimenta nas Terras Indígenas em questão e
levantamento de exigências legais as quais a cadeia da pimenta deverá ser submetida,
caso os indígenas tenham interesse em acessar mercados mais exigentes que
necessitariam de regularidade sanitária na produção.
Os próximos passos desse estudo envolverão a consolidação de propostas para
adequação da cadeia de acordo com as exigências levantadas, bem como será
realizado uma analise de mercado, para identificar os canais de comercialização hoje
utilizados e novos canais de comercialização que poderão ser explorados.

o

Fortalecimento de cadeias agroextrativistas – Mandioca: A cadeia da mandioca é a
cadeia de maior expressão local na interface da agricultura com a floresta. Desta forma,
algumas ações vêm sedo conduzidas para fortalecer essa cadeia e potencializá-la em
conjunto com outras cadeias.
No período de abrangência deste relatório, foi realizado um curso de capacitação
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executado pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Esse órgão possui
diversas atividades de capacitação a serem desenvolvidas com trabalhadores rurais e é
um importante parceiro no desenvolvimento do capital humano das comunidades e
povos da Amazônia. Essa atividade realizou-se dos dias 14 a 17 de novembro, na
comunidade do Bacabal, dentro do Território Quilombola Trombetas, com as
articulações previas (logística e organizacional) sendo realizadas anteriormente e em
parceria com os agricultores participantes do curso. (Fotos 19, 20, 21 e 22)
O curso teve como foco o beneficiamento da mandioca e os diversos e múltiplos usos
que esse produto da agricultura familiar possui. Foram realizados novos métodos de
produção de farinha de mandioca e farinha de tapioca, extração de tucupi e de goma,
reaproveitamento das cascas como adubo e alimento para animais, produção de
produtos de prateleira - como beiju seco e bolo de macaxeira – sendo finalizado o curso
com o acabamento e embalagens dos produtos produzidos durante a atividade.
A principal importância dessas capacitações, além de gerar desenvolvimento humano, é
a geração de novos alimentos a serem inseridos na alimentação escolar do município,
na qual esses agricultores já entregam seus produtos. O beneficiamento dos produtos
nas Unidades de Beneficiamento de Alimentos (UBAs), aliada a essas capacitações,
são ações que promovem melhorias na qualidade de vida dos agricultores e,
consequentemente, aos alunos das escolas quilombolas que recebem os alimentos.
Assim, é possível gerar renda a partir das atividades agroextrativistas e promover uma
alimentação de qualidade aos jovens e as crianças das comunidades.

o

Aproximação com empresas para parcerias comerciais na cadeia da Mandioca –
Manioca: Visando o fortalecimento de parcerias comerciais entre os quilombolas de
Oriximiná e empresas que buscam o comercio justo e ético, realizou-se uma atividade
de visita de membros da empresa Manioca - sediada em Belém - na Unidade de
Beneficiamento de Alimentos (UBA) do Território Quilombola Erepecurú, situada na
comunidade Boa vista Cuminã.
A aproximação com a empresa Manioca se dá desde 2015, quando o programa
Florestas de Valor promoveu uma série de atividades no Sesc de Piracicaba entre as
quais teve uma mesa de debate com o título, Amazônia e Culinária. Nesta atividade
Joanna Martins, proprietária da empresa compôs a mesa. Joanna trabalha com
divulgação da culinária amazônica e promoção de produtos locais.
Com a conclusão das UBAs iniciamos uma reaproximação com a Manioca com objetivo
de sondar possíveis parcerias comerciais entre as comunidades da Calha Norte e a
empresa. Entre as possibilidades de curto prazo, foram levantados os derivados de
mandioca, principalmente o Tucupi e o beiju.
No período de abrangência deste relatório, foi conduzida a visita de representantes da
empresa e convidados – três chefs de cozinha nacionalmente conhecidos entre os dias
22 e 23 de fevereiro. O grupo foi acompanhado por técnicos do Imaflora e da Kirwane
até a comunidade do Boa Vista Cuminã, onde após um café da manhã regional, a
equipe visitou uma casa de farinha de uma moradora para acompanhar o processo de
extração do tucupi de forma artesanal e realizou uma troca de saberes com as
comunitárias produtoras. Depois de um almoço coletivo, visitou-se a UBA para
apresentar aos convidados a estrutura do empreendimento e houve uma conversa sobre
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os possíveis produtos que podem ser beneficiados no local.
Como encaminhamento dessa aproximação, os produtores Quilombolas enviaram uma
amostra de tucupi para a empresa e a empresa enviou uma amostra de beiju. O tucupi
chegou à Belém muito ácido e melhorias no processo de produção e transporte terão de
ser adotadas para viabilizar essa parceria. Os quilombolas estão testando formas de
fazer o beiju para se aproximar das características que a Manioca indicou como de sua
preferência para esse produto.

o

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: O Programa Nacional de
Alimentação Escolar tem sido um dos principais focos do trabalho relacionado ao
mercado local para produtos agroextrativistas. Em Oriximiná, as comunidades
Quilombolas com apoio do Imaflora vem desenvolvendo ações para viabilização dessa
política pública desde 2012. Desde 2016, os agricultores quilombolas e indígenas estão
acessando esses mercados institucionais no município de Oriximiná, com apoio do
Imaflora, Kirwane e outras instituições parcerias, como a própria EMATER, sendo esse
um eixo de atuação constante.
No período de abrangência desse relatório, foi conduzido um processo de articulação
que culminou na inclusão de novos produtos da agricultura familiar no cardápio da
merenda escolar através do Teste de Aceitabilidade, foi também conduzido uma
avaliação da operação e o balanço do PNAE no ano de 2017, bem como da
organização do ano de 2018, nesses primeiros meses do ano. Tais ações serão
detalhadas a seguir.

 Inclusão de produtos: Muito dos alimentos servidos na alimentação escolar das
escolas do interior da Amazônia são industrializados e poderiam ser substituídos por
produtos similares locais. Para isso, é preciso todo um processo que inclua esse
alimento no cardápio oficial do município, mesmo que para algumas determinadas
escolas. A realização do teste de Aceitabilidade por uma amostra de estudantes de
novos itens do cardápio da alimentação escolar é um dos passos necessários para
inclusão de novos produtos.
Em virtude da diversidade de oferta de gêneros alimentícios oriundos dos quilombos
e aldeias, aliada com a possibilidade de beneficiamento desses produtos a partir
das Unidades de Beneficiamento de Alimentos (UBAs), presentes em quatro
territórios quilombola do município a inclusão de novos produtos tem sido
gradativamente uma estratégia de ampliar os beneficiados seja por comercializar
seus produtos ou por se alimentar com um produto local e mais saudável.
Sendo assim, em articulação com a Divisão de Alimentação Escolar da Secretaria
de Educação (SEMED), foi conduzido um evento de apresentação da agricultura
familiar (AF) quilombola nas escolas da zona urbana do município, onde o objetivo
foi aproximar a AF da realidade dos alunos, gerando maior apropriação da
alimentação escolar e valorização do trabalho dos agricultores quilombolas.
Nesse evento, foi realizado o Teste de Aceitabilidade de novos gêneros a serem
inseridos no cardápio da alimentação escolar, como a batata doce, o cará, açaí,
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farinha de tapioca e beiju seco, visando ofertar uma maior diversidade de gêneros
produzidos de forma tradicional pelos quilombolas do município.
Durante três dias houve a preparação prévia do evento - visita às escolas para
definir os locais de realização das atividades, organização dos materiais a serem
utilizados (mesas, copos, embalagens, banners e mapa), impressões de fichas do
teste de Aceitabilidade, cozimento dos tubérculos a serem testados - e a realização
dos eventos nas escolas.
Em virtude da realização de eventos pedagógicos nas escolas, este elemento levou
a priorização das mesmas a participarem do evento do PNAE, a fim de unirmos
nossa atividade a um evento maior e dar mais visibilidade ao que estávamos
propondo. Dessa forma, realizamos o teste nas escolas e o resultado foi bastante
positivo, com grande interesse dos alunos e professores em participarem do teste e
de conhecer o projeto.
Todos os itens foram testados, com aceitação imediata do açaí com farinha de
tapioca. A curiosidade dos alunos com o trabalho da agricultura familiar quilombola
foi um ponto positivo e o mapa impresso ajudou a situar e especializar a vida e o
trabalho dos agricultores. A participação dos alunos foi fundamental para obtermos
um resultado esperado, com grande aceitação dos itens testados.
As atividades ocorreram com apoio da direção das escolas e os alunos foram
bastante participativos, dando sugestões de novos itens e recebendo as
explicações com bastante atenção. Como resultado do evento, tivemos um grande
retorno dos alunos quanto a importância do trabalho da agricultura, pois muitos dos
alunos são filhos ou netos de agricultores e reconhecem o valor desse trabalho e
valorizaram os produtos testados, com altos índices de aprovação.
Estas atividades se justificam, respectivamente, pela diversificação produtiva dos
agricultores e valorização da cultura alimentar quilombola e pela necessidade de se
aproximar o trabalho da agricultura familiar aos alunos que recebem esses
alimentos através das refeições servidas como merenda escolar nas escolas da
zona urbana. Através dessas atividades, objetivamos aliar a valorização do trabalho
agrícola com a melhoria da qualidade de vida dos alunos do município. Somados a
isso, os quilombolas tem a possibilidade de beneficiar seus produtos nas Unidades
de Beneficiamento de Alimentos e o teste veio reforçar essa grande aliada na
melhoria da alimentação escolar do município.

 Balanço do PNAE em 2017: Com apoio do Imaflora em 2017, o grupo de
agricultores Quilombolas que forneceu alimentos para a Alimentação Escolar, foi
ampliado, ao término da execução das entregas de alimentos no âmbito do PNAE em
2017, se mostrou necessária a realização de uma reunião de avaliação com os
agricultores participantes, a fim de verificar os êxitos alcançados e identificar os
gargalos encontrados durante a operação do projeto. A reunião ocorreu no auditório da
Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), base da Universidade Federal Fluminense
no município, dia 04/12/2017 (foto 23).
A reunião foi conduzida pelos técnicos do Imaflora e da Kirwane e foram levantados
pontos positivos e negativos de todo o processo, balanço dos volumes entregues e
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impacto no dia a dia dos estudantes.
Pontos positivos como a geração de renda e o impacto dessa na renda familiar, bem
como e a inclusão de alimentos saudáveis no cotidiano dos estudantes foram
apontados. Pontos negativos como a demora de pagamentos por parte da prefeitura e
alguns produtos que foram entregues com má qualidade por parte dos agricultores.
O volume de produtos entregues em 2017 não chegou na meta prevista pelos Projetos
de Venda iniciais, o que evidencia uma necessidade de se acompanhar de perto a
execução desse Programa. Por fim, apresentamos o resultado em números gerais, que
representam uma grande conquista para os quilombolas e indígenas bem como para o
município de Oriximiná em 2017:
i.

36 agricultores e agricultoras participantes, dos quais 4 são indígenas e 17 são mulheres;

ii.

80% dos planos de venda atendidos;

iii.

Mais de R$ 210 mil reais gerados em renda direta ao produtor rural;

iv.

Renda média de R$ 6.387,98 por agricultor por ano;

v.

Mais de 37 toneladas de alimentos fornecidos para a merenda escolar.

 Organização do PNAE ciclo 2018: Continuando com o apoio ao fortalecimento da
agricultura familiar quilombola e indígena no município de Oriximiná, o planejamento e a
organização da participação dos agricultores no PNAE em 2018 iniciaram-se em
fevereiro. Com o apoio do Imaflora e da Kirwane no processo foram conduzidas
reuniões de preparação e a 1ª Chamada Pública do ano. Os técnicos auxiliaram os
agricultores e os profissionais da prefeitura para fechar os detalhes dos projetos de
venda. Para isso, foi necessário analisar o edital, cruzar com a possível oferta de
produtos por parte dos agricultores e definir rotas de distribuição.
Assim, após a verificação da validade da documentação de habilitação de cada um dos
presentes, fechamos os Grupos Informais (GI) deste ano, com modificações na estrutura
referente ao ano anterior, a saber:
i.
ii.
iii.
iv.

G I Trombetas: 12 agricultores (duas adesões)
G I Erepecurú: 14 agricultores (uma adesão, uma troca e uma desistência);
G I Alto Trombetas I – 1 agricultor (três desistências);
G I Mapuera – 3 agricultores (uma desistência).

A Chamada Pública se desenrolou em dois dias, com negociações de volumes, preços
praticados pela Prefeitura e demais agricultores e logísticas de entrega, com o apoio
constante da equipe na solução de dificuldades que se mostram durante os processos.
Como participam demais agricultores do município (assentados e ribeirinhos) na
Chamada, é um trabalho constante empoderar os agricultores para que eles próprios
resolvam os conflitos que venham a surgir, fortalecendo sua autonomia de decisão
quanto ao seu trabalho.
O total de agricultores presentes na 1ª chamada pública para merenda escolar do
município em 2018 foi de sessenta e nove participantes. Trinta e um agricultores
contaram com o apoio da Kirwane e Imaflora, representando aproximadamente 45% do
total dos agricultores que participaram da presente chamada.
Assim, após a
participação dos agricultores na 1ª Chamada pública, obteve-se uma previsão da
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definição de volumes a serem entregues e de valores a serem recebidos no primeiro
semestre de 2018, descritos a seguir:

Valor gerado para os
agricultores (R$)
Volumes de produtos
a serem entregues na
merenda escolar (Kg)

o

Valor total
(4 meses)

Valor e
volume
(mensal)

Média por
agricultor
(4 meses)

Média por
agricultor
(mensal)

124.646,99

31.161,75

4.154,90

1.038,72

16.982

4246

566

142

Fortalecimento das cadeias de produtos da Agricultura Familiar: Dada a
importância que as cadeias de produtos agroextrativistas vem tomando na geração de
renda para as populações Quilombolas, sobretudo por conta da facilitação do projeto
para que os agricultores Quilombolas comercializem seus produtos com a Alimentação
escolar, tem-se evidenciado a necessidade de apoiarmos o fortalecimento dessas
cadeias, sendo um dos pontos de atenção aspectos produtivos, para aumentar a
diversidade de produtos e a sustentabilidade ambiental da forma de se produzir no
território.
Desta forma gostaríamos de registrar que essa é uma linha de ação prioritária e no
período de abrangência desse relatório fomos contemplados em uma seleção publica do
Instituto Ekos Brasil para o Fundo Itaú Ecomudança, o qual teve a Associação de
Remanescentes das Comunidades Quilombolas da Área Trombetas (ACORQAT) como
beneficiaria de um projeto no âmbito do Programa Florestas de Valor que irá implantar
42 hectares de Sistemas Agroflorestais com objetivo de produzir alimentos que
incrementem a renda desses agricultores beneficiários e forneçam insumos e alimentos
in natura para atender a demanda de produção das UBA do Território em questão.
Este projeto recém captado é complementar ao Florestas de Valor Novos modelos de
negócio para a Amazônia e as ações em campo estão sendo conduzidas de forma
articulada para potencializar os resultados.

o

Organização comercial das comunidades: A organização comercial das comunidades
tem sido um dos principais gargalos para a operação das cadeias de valor da Calha
Norte. Recorrentemente questões relacionadas a emissão de notas fiscais acabam por
demandar grande energia da equipe para viabilizar a emissão das mesmas. A própria
aquisição de alimentos para alimentação escolar pela prefeitura vem sendo realizada
através de grupos informais, porém a prefeitura já demonstrou a necessidade de uma
instituição comercial comunitária centralizar a operação uma vez que realizar através de
grupos informais, gera muito trabalho à prefeitura e se os grupos informais aumentarem
muito em numero pode inviabilizar a operação.
Sendo assim, em janeiro de 2018 foi realizada uma atividade no escritório do Projeto em
Alter do Chão, na qual foram discutidos diferentes arranjos e necessidades para
fortalecer a organização comercial das comunidades.
Um dos caminhos levantados foi a criação de uma nova cooperativa que possa vir a
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centralizar a operação comercial, a gestão e operação dos empreendimentos
comunitários na região. A opção de fortalecer a cooperativa já existente foi levantada e
como encaminhamento algumas conversas foram conduzidas com a atual diretoria
dessa cooperativa para fazer essa avaliação.
A conclusão que chegamos é que a cooperativa atual, não está disposta em amplia o
se leque de ação, e sendo assim, a opção que vem sendo trabalhada é de formalização
de outra cooperativa, já concebida nessa perspectiva ampliada.

- Ações de fomento à rede Calha Norte: O fomento à rede Calha Norte vem ocorrendo
através de inúmeras atividades que visam potencializar a ação em rede de diferentes
instituições que atuam na Calha Norte e destas com outras instituições de outros territórios, que
possuem experiências em temas relevantes para a rede de instituições da Calha Norte.
Nesta perspectiva, são apresentadas a seguir, ações que ocorreram no período de abrangência
desse relatório no âmbito do fomento às ações em rede.
o

APL Artesanato: Uma das cadeias de produtos indígenas da Calha Norte com grande
produção, estruturação e potencial de comercialização via Origens Brasil, é o
artesanato. Em 2017 o Governo do estado através do Instituto de Desenvolvimento
Florestal e Biodiversidade (IDEFLOR Bio), solicitou apoio do Imaflora para realizar o 1º
Seminário de Fortalecimento do Artesanato Indígena da Calha Norte, na cidade de
Santarém, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017. (Fotos 24 e 25)
O apoio do projeto se deu em viabilizar passagens aéreas para participantes das mesas,
apresentar a iniciativa Origens Brasil e iniciar conexões de mercado entre empresas
membro do Origens e os artesãos Indígenas.
O evento contou com a participação de diversas entidades públicas e organizações da
sociedade civil e teve como principal objetivo promover o diálogo entre os indígenas e
os representantes dessas instituições, assim como lançar o livro “Artesanato da Terra
Indígena Nhamundá-Mapuera”, produzido pelo Ideflor-Bio através de sua Gerencia de
Sociobiodiversidade.
O evento teve como objetivo principal constituir diretrizes técnicas, políticas e
metodológicas para o fortalecimento da cadeia produtiva do artesanato indígena da
Calha Norte e elaborar um plano integrado de ações para o fortalecimento da cadeia de
valor, visando a melhoria da comercialização dos produtos artesanais dos Povos
Indígenas da Calha Norte.
A participação de lideranças indígenas, representantes de órgãos do governo municipal,
estadual e federal, universidades, sociedade civil organizada e do setor privado foi
fundamental para obter-se um panorama amplo da atual conjuntura da produção e da
comercialização do artesanato indígena na região da Calha Norte. Com o intuito de
participar desse diálogo entre os atores presentes no evento, o Imaflora apresentou a
iniciativa do Origens Brasil como ferramenta para promoção do fortalecimento das
cadeias de valor de produtos da sociobiodiversidade e as experiências exitosas com os
povos indígenas do Xingu, também participaram a convite do Imaflora representantes da
empresa Tucum e da Associação Floresta Protegida (AFP), relatando o caso de
comercialização do artesanato Kaiapó.
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Foram trabalhados aspectos relativos às ao processo produtivo do artesanato, os
principais gargalos que impedem o desenvolvimento da cadeia, as ações necessárias
para atender a esses gargalos, a articulação institucional especifica para executar as
ações e a fonte de recursos disponível ou a disponibilizar para atender a todas essas
diretrizes. Assim, o evento promoveu espaços significativos de diálogos e encaminhou
ações para o fortalecimento dessa importante cadeia para os povos indígenas da Calha
Norte.

o

Apoio ao evento do Povo Borari: Representantes do Povo Borari da região de Alter do
Chão, participaram do evento sobre APL do artesanato indígena da Calha Norte e
ficaram interessados na iniciativa do Origens Brasil e no trabalho de estruturação de
cadeias produtivas.
Logo após o vento, convidaram a equipe do presente projeto para apresentar a iniciativa
Origens Brasil e o trabalho realizado de estruturação de cadeias de valor em um evento
que seria realizado em Alter do Chão. Solicitaram também apoio do projeto para a
realização da atividade e para viabilizar a participação de indígenas da Calha Norte no
evento para promover um intercambio de experiências entre os povos do Tapajós e da
Calha Norte.
Comprometemo-nos em participar e apoiar o evento, no entanto houve a necessidade
de alteração de data por parte dos organizadores, o que inviabilizou a participação da
equipe, pois coincidiu com nossas reuniões gerais de final de ano. Como já havíamos
nos comprometido em apoiar, mantivemos mesmo assim um modesto apoio do presente
projeto para a participação de indígenas da Calha Norte e contribuímos com parte dos
custos de alimentação do evento.
Essa interação entre os povos do Tapajós e da Calha Norte é desejável, pois os povos
da Calha Norte possuem cadeias mais estruturadas e com grande potencial, enquanto
os povos do Tapajós possuem forte articulação política, havendo muita capacidade de
trocas de experiências entre estes, que convergem com os objetivos de atuação em
rede.

- Intercâmbio em rede de Manejo Florestal Comunitário da Amazônia Brasileira: Entre os
dias 17 a 19 de janeiro de 2018, a Cooperativa Mista da FLONA Tapajós- COOMFLONA e o
projeto Florestas de Valor realizaram o intercâmbio entre populações tradicionais e entidades
que estão envolvidos com manejo florestal comunitário madeireiro e não madeireiro. O encontro
aconteceu na base da COOMFLONA em Santarém e contou com o apoio das seguintes
entidades: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, Instituto Educacional
Brasileiro-IEB, Fundação Branco do Brasil-BB, FSC-BRASIL, Instituto de Conservação e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - IDESAM, Sindicato dos trabalhadores e
trabalhadoras Rurais de Alenquer - STTR, Serviço Florestal Brasileiro – SFB e Aliança de Uso
do Meio Ambiente e da Terra- CLUA. (Fotos 26, 27 e 28).
O intercâmbio teve como objetivo reunir atores que estão envolvidos nas atividades de manejo
florestal comunitário de produtos madeireiros e não madeireiros para trocas de experiências
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sobre técnicas de manejo e de gestão de empreendimentos coletivos e familiares ligados à
exploração florestal.
Estiveram presentes 34 pessoas representantes dessas instituições, entre elas representantes
dos jovens quilombolas do Território Quilombola Erepecuru e assentados do PDS Paraíso. Os
quilombolas foram convidados com especial interesse, devido ao protagonismo em uma
marcenaria coletiva em uma das comunidades e também devido ao território ao qual pertecem
possuir uma atividade madeireira que se encontra irregular, bem como atividades com produtos
floresais não madeireiros.
Nesse sentido, foi compreendido que a experiência exitosa da Coomflona serveria de modelo
para superar desafios nesse território.
Foram visitadas as áreas de manejo florestal
comunitário, denominadas UPA’s – Unidade de Produção Anual, em diferentes estágios de
regeneração, e houve apresentações e discussões sobre temas relacionados ao fortalecimento
de cadeias florestais.

- Evento Engajamundo: Ainda na perspectiva da ação em rede e das conexões entre Calha
Norte e tapajós, o projeto foi convidado a participar de uma mesa de debate e para colaborar
com um evento do ENGAJAMUNDO, que envolveu jovens de todo o Brasil e foi realizado na
região do Tapajós.
O projeto viabilizou a participação de três jovens Quilombolas de Oriximiná e Léo Ferreira,
representou o projeto em uma mesa de debates sobre pressões e desenvolvimento sustentável
na Amazônia.
O ENGAJAMUNDO é uma instituição composta por jovens que atuam em rede. Acreditamos
que essa aproximação pode gerar ações futuras em conjunto com os jovens da Calha Norte.
Uma das diretoras do ENGAJAMUNDO, após o evento, foi realizar uma visita exploratória junto
às comunidades Quilombolas de Oriximiná em uma prospecção de possíveis projetos.
Atividade 2.6 - Implantação de sistemas de geração de energia solar:
O presente projeto previu a instalação de sistemas de geração de energia solar nas Unidades
de Beneficiamento de Alimento (UBAs), das comunidades Quilombolas, com a finalidade de
reduzir custos com fornecimento de energia para o beneficiamento da produção, possibilitando
maior sustentabilidade ao empreendimento.
No período de abrangência do presente relatório, iniciamos o processo de contato com
empresas capazes de fornecerem os equipamentos necessários. Após a elaboração do projeto
executivo, foram realizadas cotações e definidos fornecedores.
Como já narrado no relatório anterior, o IMAFLORA está em uma articulação com Schneider
(possivelmente uma das empresas fornecedora de equipamentos), por meio do Programa de
Acesso à Energia, para viabilizar o fornecimento dos equipamentos necessários a inteligência
“off grid” do Sistema de Geração de Energia Solar. Essa inteligência, além de monitorar o
funcionamento do Sistema de Geração de Energia Solar, permitirá que o Sistema funcione com
“back up” automático apoiado por um grupo gerador de 7,5 Kva para o caso de perda de
eficiência ou aumento na demanda energética.
Entretanto, os equipamentos que compõe essa inteligência não são de fabricação nacional, o
que nos levou a dedicar energia para que os mesmos sejam adquiridos pelo projeto seguindo
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as normas do BNDES. Frente a isso, a Schneider, com apoio do IMAFLORA, iniciou processo
junto a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) para solicitar “Atestado
de Produção Nacional para Equipamentos Eletroeletrônicos”. Desta forma, a ABINEE emitirá
um relatório sobre a existência ou inexistência dos produtos em questão dizendo se existem ou
não similares fabricados no Brasil. Caso existam similares, apontará o fabricante e modelo
existente.
Vale ainda ressaltar que está em curso também uma articulação entre IMAFLORA e Schneider
para viabilizar a capacitação (que será ministrada pelo SENAI) de beneficiários do projeto que
poderão realizar as manutenções recorrentes, pois estarão capacitados para tal.
Ainda com a conclusão do Projeto Executivo de instalação do Sistema de Geração de Energia
Solar, foi gerada a lista detalhada de materiais a serem adquiridos para a conclusão da
instalação. Esses materiais (cabos, eletrodutos, fusíveis, parafusos, entre outros) estão em fase
de cotação de preços para que sejam comprados, possivelmente em Santarém, e estejam
disponíveis quando do período de instalação dos Sistemas solares nas UBAs.
Atividade 2.7 - Reforma e ampliação das estruturas e cadeias relacionadas à
comercialização de produtos do Agroextrativismo na Calha Norte:
Em relação à ampliação de iniciativas em andamento, merecem destaque as ampliações
relacionadas às Unidades de Beneficiamento de Alimento (UBAs), implantadas em 4
comunidades Quilombolas, com apoio financeiro do Fundo Amazônia através do Projeto Calha
Norte Sustentável, entre as ampliações estão as adequações necessárias a implantação a
energia solar, prevista neste projeto e as adequações para que esta agroindústria trabalhe com
processamento de polpa de frutas. A seguir serão apresentadas as adequações que ocorreram
no período de abrangência deste relatório para atender as necessidades das ampliações.
- Cadeia de Polpas de Frutas transporte e instalação de equipamentos: A cadeia de polpa
de frutas é a primeira ampliação de cadeias das UBAs que se mostrou potencial. Desta forma
foram adquiridos no período anterior equipamentos para essa cadeia. No período de
Abrangência desse relatório, os equipamentos foram transportados de Santarém até Oriximiná
e de Oriximiná para as UBAs e instalado em todas as 4 UBAs. (Fotos 30 e 31)
Além dos equipamentos adquiridos e instalados, optamos por fazer ainda uma bancada
especifica para a despolpadeira (feita em ferro com reforço em metalon e tampo de aço
galvanizado), visando permitir que as mesas panificadoras possam ter sua mobilidade
garantida, possibilitando seu uso em diversas etapas da produção não necessitando utilizá-las
para a despolpadeira. Essa bancada fora revestida em sua totalidade com tinta epóxi a base de
água.

- Adequação de infraestrutura para atender ao Fluxo de Polpas: No período em questão
deste relatório, viabilizamos adequações para atender a necessidades específicas de polpas de
frutas, para que estas, ao serem produzidas nas UBAs estejam aptas a receber o Selo de
Inspeção Federal fornecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e
também obterem o Selo de Inspeção Estadual (SEI) fornecido pela Agencia de Defesa
Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA).
As necessidades dessas adequações surgiram após articulações e visita de técnicos da
ADEPARA e do MAPA realizadas nas quatro UBAs. Sendo que no período de abrangência
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desse relatório, foi elaborado um Termo de Referência para selecionar prestadores de serviço
para essas adequações. Os prestadores desse serviço foram selecionados e as adequações
estão ocorrendo no período de 16/04/2018 a 15/05/2018 e serão relatadas no próximo relatório.
A seguir, evidenciamos as adequações necessárias.
- Pintura em epóxi de janelas, portas e batentes:
- Instalação de biombo em tela na área de recepção e lavagem de matéria prima:

- Adequações de infraestrutura física para o Sistema de Geração de Energia Solar:
Também no período deste relatório, se fez necessária a ampliação das Casas de Força das
UBAs, tendo em vista proporcionar espaço adequado para abrigar os equipamentos que estão
em fase de aquisição para a implantação Sistema de Geração de Energia Solar, mais
precisamente para abrigar as baterias. Tais adequações estão caminhando junto com as
relacionadas à cadeia de polpas, sendo assim, no período de abrangência desse relatório, foi
selecionado o prestador de serviço e os serviços estão ocorrendo no período de 16/04/2018 a
15/05/2018 e serão relatados em detalhes no próximo relatório.

- Instalação de grades na UBA Arancuan de Baixo (Varjão): As comunidades tradicionais
fazem parte da mesma sociedade que todos nós, e evidentemente apresentam problemas
sociais em comum com o restante da sociedade. Na comunidade em que está sediada a UBA
da área Trombetas, alguns problemas sociais vêm ocorrendo com jovens da própria
comunidade e de comunidades próximas. Esses problemas acarretaram em diversos furtos e
violências domésticas ocorridas nessas comunidades, incluindo a comunidade Arancuan de
Baixo (Varjão) nos últimos meses.(Foto 38).
Frente a isso, houve por parte da Associação Quilombola de Área, a solicitação de instalação
de grades nas portas e janelas da UBA, para que fossem minimizados os riscos de furtos dos
equipamentos. Nesse sentido, foram produzidas e instaladas grades para as janelas e portas do
empreendimento.
Em paralelo, o IMAFLORA vem articulando junto a Associação de área e também junto a
ARQMO, rodadas de conversa para sensibilização dos jovens no que se refere às
oportunidades que a UBA trará para a comunidade sede e também para o território em questão.
Entendemos que a instalação das grades é uma solução paliativa necessária, mas que não age
na fonte dos problemas citados.

- Sistema de Tratamento de Água – UBAs: Para trabalhar com a cadeia de polpas, além das
atenções e adequações das estruturas físicas do local, volta-se uma necessidade de atenção
com a qualidade da água utilizada no processo.
As UBAs foram construídas em comunidades que já dispõem de poço de águas superficiais,
bomba elétrica e, em alguns casos, rede de distribuição interna da comunidade, mas nada se
sabia quanto a qualidade da água.
Desta forma, foi necessário realizar coletas e análises de parâmetros microbiológicos e físicoquímicos dessas águas, as quais foram realizadas em julho de 2017 e relatado no relatório
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anterior. O resultado concluiu que estas não são adequadas para o consumo humano, uma vez
que parâmetros microbiológicos (coliformes totais, coliformes termotolerantes e bactérias
heterotróficas) estão alterados.
Diante disso, laudos técnicos indicaram que a água deve ser submetida a tratamento de
cloração e filtração para que as UBAs estejam em consonância com a Portaria 2914/2011 do
Ministério da Saúde, a qual estabelece padrões de potabilidade da água de sistemas
alternativos de abastecimento para consumo humano.
Dessa forma, tem sido estudados sistemas de tratamento e fornecedores que atendam a
necessidade de adequação bem como que sejam viáveis para as condições das comunidades
quilombolas, que contam com sistema de coleta e distribuição rústico e muitas vezes ineficiente,
além de estarem localizadas em áreas de difícil acesso e comunicação.
Foram encontrados fornecedores de sistemas distintos que atendem as necessidades de
adequação, os quais estão sendo analisados em detalhes para escolha que qual das opções
ser adotada, levando em consideração vários fatores, entre eles durabilidade, necessidade de
manutenção, disponibilidade de componentes do sistema na região, entre outros.
A etapa de tratamento de água das UBAs é fundamental para a operação da cadeia de polpas,
uma vez que os produtos finais são analisados quanto a presença de contaminantes.
Sendo assim, a adoção de sistemas de tratamento da agua estão em analise para serem
implementados. Vale destacar que esse aprofundamento em relação aos prós e contras de
cada um dos sistemas, bem como a busca de fornecedores, foi apoiada pelo primeiro estagiário
do escritório de Alter do Chão, marcando o inicio do programa de estágios do Imaflora no
município, que tem por objetivo receber contribuição de graduandos em fase final de conclusão
de curso, bem como contribuir com a formação destes jovens e preparação para o mercado de
trabalho.
Daniel Felipe, morador de Alter do Chão é estudante em fase de conclusão de curso de
Engenharia sanitária e ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará.

COMPONENTE 3 - PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CACAU NO ENTORNO DO XINGU
Atividade 3.1. - Elaboração de diagnóstico e capacitação das instituições que compõem a
rede de ATER
Neste item, destacamos as atividades e ações relacionadas às instituições que são parceiras do
Imaflora.
Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu – CAMPPAX:
- Assembleia de Eleição da nova Diretoria da CAMPPAX: A Assembleia de Eleição da nova
Diretoria da CAMPPAX ocorreu em fevereiro de 2018 (foto 32); com a participação de 40
cooperados. Consideramos, entretanto, importante destacarmos o processo que a antecedeu.
Processo que teve como objetivo proporcionar o fortalecimento institucional da Cooperativa;
através da ampliação da participação e a representatividade dos agricultores e agricultoras
familiares. Para que isso fosse possível, a direção da Cooperativa, em parceria com o Imaflora
e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), conduziu a criação um Grupo de Trabalho - GT
Cooperativismo - para discutir estratégias para mobilizar os agricultores e agricultoras familiares
para a organização e gestão da Cooperativa (Foto 33). Após criação do GT, foram
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estabelecidas as seguintes metas: Discutir o estatuto da CAMPPAX; elaborar cartilha sobre
cooperativismo; realizar oficinas regionais sobre cooperativismo; e eleger os delegados
regionais. Os resultados alcançados foram: elaboração de uma cartilha sobre cooperativismo;
realização de 06 oficinas regionais (Chapéu Preto, Tancredo Neves, Nova Vida, Xadá, Novo
Planalto e Santa Rosa); eleição de 13 delegados regionais (07 titulares e 06 suplentes); e a
eleição da nova diretoria para o mandato de 2018 a 2020.
- Capital de Giro: O Capital de Giro inicial, repassado à CAMPPAX em maio de 2017, foi de R$
150.000,00. Ao longo do semestre, o valor acumulado, até 01 de março de 2018, é de R$
395.174,66. Dos quais, R$ 159.154,66 são referentes à espécie em conta corrente; R$
157.182,00 às contas a receber; e R$ 78.838,00 ao estoque de matéria prima e produtos
beneficiados. Mensalmente, o Comitê Gestor do Capital de Giro (formado pela CAMPPAX e
Imaflora) se reúne para aprovação do Relatório e discussão de diretrizes e aplicação do
Capital. No Termo de Cooperação Financeira ficou acertado que o valor de retorno do lucro
líquido das operações seria de 10%. Contudo, levando em consideração o resultado
supracitado, o retorno superou as expectativas. Como o resultado das operações foi superado
e o retorno do resultado líquido das operações foi superior ao firmado no Termo, a permanência
do saldo superior aos 10% estipulados fica a cargo da diretoria, em primeira instância, e,
posteriormente seguirá para aprovação das contas anuais em Assembleia Geral.
- Reuniões do Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Projeto: Durante o semestre, o
Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Projeto se reuniu 02 vezes para tomar decisões
pertinentes à execução, avaliação e monitoramento das ações do projeto. Em média, 08
pessoas participaram em cada reunião. Fazem parte do GT representantes da CAMPPAX e do
Imaflora.
- Consultoria para apoio a gestão: A consultoria contratada pelo Imaflora para contribuir com
os processos contábeis e de gestão da CAMPPAX está em fase final de apuração dos
resultados referentes à comercialização de cacau e castanha, sendo que esta última a safra
ainda não terminou. As informações preliminares apontam para um resultado operacional
positivo tanto para o cacau quanto castanha e há possibilidades para que exista uma sobra
(resultado) operacional que poderá ser investido tanto no aumento do Capital de Giro,
distribuição entre cooperados ou investimentos na própria Cooperativa.
Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas – AMPPF:
- Inserção da AMPPF junto à rede de parceiros do Programa Florestas de Valor:
Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas é composta por 15 unidades
familiares que são oriundas de três comunidades em São Félix do Xingu: vila Tancredo Neves,
colônia Maguary e assentamento Nereu. Majoritariamente, a renda das integrantes da
Associação vem da entrega de polpas de frutas, como carro chefe, e de outros produtos da
agricultura ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Em outubro de 2017, a
AMPPF solicitou ao Imaflora sua inserção na rede de parceiros do Programa. Desde então, os
resultados alcançados foram: 1- O Imaflora, juntamente com a EMATER, tem assumido o papel
de entidade articuladora do PNAE. E o principal problema a ser enfrentado é a dificuldade que o
Departamento de Merenda Escolar tem em apoiar os agricultores e agricultoras familiares no
que diz respeito à implementação de um ponto de recebimento e distribuição dos alimentos.
Diante disso, a AMPPF, Imaflora e EMATER, solicitaram apoio à Secretaria Municipal de
29

Agricultura e ao Conselho Municipal de Merenda Escolar. A reunião entre os órgãos citados
será na segunda quinzena de abril de 2018.

- Edital “Agroecologia, Segurança Alimentar e Defesa dos Bens Comuns”: Em março de
2018, a AMPPF (entidade proponente) com o apoio do Imaflora (entidade parceira) submeteu
proposta de projeto ao edital “Agroecologia, Segurança Alimentar e Defesa dos Bens Comuns”
– Fundo Dema. A proposta com o projeto “Quintais agroflorestais: berços de sonhos e
conquistas” foi aprovada e terá início em maio de 2018. O valor total do Projeto é de R$
94.135,00. Dos quais, R$ 49.940,00 será aportado pelo Fundo Dema e R$ 44.194,00,
contrapartida do Imaflora (Programa Florestas de Valor).
- Dia Internacional das Mulheres: Nesse dia o Imaflora promoveu um “Chá da Tarde” com as
mulheres integrantes da AMPPF. A temática do encontro foi sobre “O papel da mulher
camponesa na família, propriedade e sociedade”. O encontro teve como objetivo fazer uma
discussão aprofundada sobre o gênero, liderança, empreendedorismo e protagonismo das
mulheres camponesas. O desafio dessa atividade é que, de modo geral, a discussão com as
mulheres - realizada por outros projetos- sempre foi permeada pelo aspecto da geração de
trabalho e renda, e pouco pelos aspectos de equidade de gênero, participação e protagonismo
da mulher camponesa. Posto o desafio, o Florestas de Valor pretende ampliar os espaços e o
número de mulheres nessas discussões e nas atividades do projeto. Participaram do evento 14
mulheres.

Atividade 3.2. Implantação de estrutura de armazenamento de cacau e castanha:
Acerca da implantação da estrutura de armazenamento de cacau e castanha, a CAMPPAX está
em processo de aquisição, através da doação de um lote de 3,27 hectares em uma área
institucional da prefeitura Municipal de São Félix do Xingu. A solicitação formal já foi realizada
através do Ofício encaminhado à prefeita. No momento, a Cooperativa aguarda os
procedimentos legais da prefeitura para que a solicitação se transforme em um Projeto de Lei.
Assim que a prefeitura encerrar os trâmites estabelecidos, a CAMPPAX agendará um encontro
com os vereadores da Câmara Municipal com o objetivo de sensibiliza-los à aprovação do
Projeto de Lei. Em seguida, solicitará participação na Sessão da Câmara para apresentar o
Projeto e as especificidades da estrutura. O terreno a ser doado pela prefeitura tem condições
de receber o projeto com possibilidade de ampliação futura e elaboração de novos negócios
para Cooperativa e está muito bem localizado com acesso fácil em vias pavimentadas.

Atividade 3.3. Reforma da Sede e adequação do currículo da Casa Familiar Rural:
Com relação ao item, podemos destacar as seguintes atividades:
- Contratação de consultoria para elaboração dos projetos arquitetônicos: consultoria já
realizada entre outubro de 2017 e janeiro 2018, com os produtos entregues.
- Condicionantes BNDES entregues: Dispensa da Licença Ambiental e Termo de Posse Mansa
e Pacífica.
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- Processo de Seleção da empreiteira, que foi concluído e está em fase de Contratação. As
obras devem iniciar em maio.
- Aquisição dos Equipamentos: freezer, fogão industrial, geladeira industrial, liquidificador
industrial e forno. Equipamentos comprados em setembro/outubro de 2017.
- Primeira versão do Termo de Referência (TR) para contratação da Consultoria para apoio à
revisão e estruturação das Ferramentas de Gestão Administrativa e Pedagógicas da Casa
Familiar Rural de São Félix do Xingu: Revisão do Projeto Político Pedagógico; Formação das
famílias e direção; adequação do Currículo Escolar, elaborado e discutido com a CFR.
Contratação prevista para maio 2018.

- - Reuniões do Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Projeto: Durante o semestre, o Grupo
de Trabalho e Acompanhamento do Projeto se reuniu 02 vezes para tomar decisões pertinentes
à execução, avaliação e monitoramento das ações do projeto. Em média, 10 pessoas
participaram em cada reunião. O GT é formado por membros da CFR e do Imaflora.

Atividade 3.4 - Criação e capacitação de banco de agricultores técnicos:
Sobre a criação e capacitação do banco de agricultores técnicos, podemos destacar que:
- Criação da Câmara Técnica da “Rede Sábios Agricultores e Agricultoras”: Esse é o novo
nome dados à inciativa no lugar de banco de agricultores técnicos - Em março de 2018, o
Imaflora convidou suas entidades parceiras a comporem a Câmara Técnica da Rede Sábios
Agricultores e Agricultoras. São eles: Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu (CFR),
Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais (CAMPPAX), Associação para o
Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Alto Xingu (ADAFAX) e pela Comissão Pastoral da
Terra (CPT). As atividades da Rede deverão ser planejadas, executadas e avaliadas pelos
parceiros através de uma Câmara Técnica. A Câmara Técnica será composta por 01
representante de cada entidade parceira.
- Compra de kit de insumos e materiais: Foram entregues 90,12 toneladas de pó de rocha;
distribuídas entre 23 agricultores, no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. A
distribuição foi feita com a utilização do caminhão, também adquirido com recurso do Fundo
Amazônia e cedido para CAMPPAX. O uso do caminhão facilitou a distribuição de insumos para
os agricultores e o transporte da produção até a sede da Cooperativa. O resultado imediato da
aplicação do pó de rocha é o desenvolvimento abundante de raízes das plantas, tornando-as
capazes de aumentar a absorção de nutrientes e, consequentemente, sua capacidade
produtiva. A liberação dos nutrientes do pó de rocha é gradual e contínua. É considerado um
insumo orgânico. A dinâmica de aquisição do pó de rocha se deu a partir das reuniões de
certificação orgânica realizadas nas comunidades. Durante tais, os agricultores fizeram o pedido
da quantidade que cada um iria utilizar nesse ciclo produtivo anual. As reuniões ocorreram nas
seguintes comunidades: Tancredo Neves, Taboca/Nova Vida e Vila dos Crentes; no final de
2017. A decisão de utilização do produto foi tomada pela diretoria da Cooperativa com apoio do
Imaflora. Acreditamos que com a prática de adubação pontual de um grupo de agricultores
estaremos incentivando a cultura de produção com foco em melhoria de produtividade e
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trazendo mais agricultores para Cooperativa que trabalha não só a compra de produção, mas
também a compra coletiva de insumos para os agricultores familiares.
- - Participação da Equipe do Imaflora no X Congresso Brasileiro de Agroecologia: Em
setembro de 2017, membros da equipe do Imaflora participaram do X Congresso Brasileiro de
Agroecologia: Agroecologia na transformação dos sistemas agroalimentares na América Latina
– memórias, saberes e caminhos para o bem viver. A participação no evento foi de suma
importância para contextualização e compreensão do trabalho com Rede de Sábios
Agricultores e Agricultoras. Os princípios e práticas que nortearam a Rede estão pautados num
modelo de produção sustentável e alicerçados na agroecologia.
-Publicação de dois exemplares técnicos sobre Sistemas Agroflorestais: Esses
exemplares subsidiarão, como referencial teórico, o trabalho da Rede de Sábios Agricultores e
Agricultoras. São eles: Volume 01: Sistemas Agroflorestais com cacau: Conceitos e Motivações.
Volume 02: Sistemas Agroflorestais com Cacau: Planejando o Manejo das Árvores
Companheiras.
http://www.imaflora.org/download.php?d=downloads/biblioteca/5a79e381e918b_2017_cartilha_
cacau_agroflorestal_vol_1_saida_ok.pdf
- http://www.imaflora.org/download.php?d=downloads/biblioteca/5a79e369bd1dd_2017_cartilha_
cacau_agroflorestal_vol_2_digital.pdf
COMPONENTE 4 - ACESSO A MERCADOS
Atividade 4.1 - Elaboração e implementação de plano de comunicação e promoção do
Origens Brasil®
Ações de Comunicação:
O Conceito trabalhado na estratégia de comunicação é a valorização das florestas e dos povos
que vivem nela e dela, trazendo o Origens Brasil® como uma iniciativa que conecta empresas,
consumidores, instituições de apoio local, populações tradicionais e povos indígenas, ou seja,
que faz o elo entre cidade e floresta e que promove relações éticas, transparentes e
equilibradas. O Origens Brasil® nos convida a repensar nossa relação com a natureza e criar
uma lógica de desenvolvimento que valorize nosso patrimônio socioambiental.
Valorizar nossas florestas é valorizar quem vive delas. Origens Brasil® Conexões que valorizam
nossas raízes. Com essa narrativa iniciamos a implementação da estratégia construída junto a
CAUSE e que começou a ser implementada, em abril de 2018 pela LEMA, agência que acredita
no poder da comunicação como gatilho transformador da vida das pessoas; como ferramenta
de utilidade cultural e de evolução comportamental. Para tanto, LEMA busca atender aos
desafios de fortalecer e criar valor para a iniciativa, engajar novas empresas e consumidores,
viabilizar a expansão da iniciativa para outros territórios, e consequentemente aumentar o
número de beneficiários.
O trabalho da agência abarca os serviços de conteúdo e mídia social, digital PR, ativações e
projetos especiais para os diferentes públicos da iniciativa: avalizadores (especialistas com
domínio técnico que endossam a iniciativa, entre eles se encontram imprensa especializada,
academia, órgãos públicos e financiadores), influenciadores (imprensa geral, formadores de
opinião, celebridades, ONGs com grande poder de repercussão), beneficiados indiretos
(consumidores finais PJ e PF) e viabilizadores (Grupo de empresas e organizações que se
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unem a iniciativa, aportando recursos e ajudando a divulgar a causa).
Para esse grupo, além das ações conduzidas pela LEMA, focamos na assessoria de imprensa,
em ações de relações públicas, como encontros com o público, identificação e participação em
eventos e publicação de artigos técnicos e científicos em canais especializados. Além de ações
complementares de comunicação tais como apresentação e sensibilização, relacionamento,
posicionamento de marca e promoção.
Assim durante o período, aprovamos o planejamento de implementação construído junto a
LEMA, bem como o cronograma de inicio de atividades para Abril de 2018 e a proposta de
ativação junto aos influenciadores que serão convidados a conhecer os três territórios (Xingu,
Calha Norte e Rio Negro).
Destacam-se também ações de apresentação do Origens Brasil® a jornalistas e formadores de
opinião por meio de kits sensoriais de natal (Fotos 47 e 48) e eventos tais como Presentes da
Floresta (Fotos 43 e 44) e encontro B (Fotos 45 e 46). O trabalho de assessoria de imprensa
também gerou frutos durante o período com destaque para a divulgação do Evento Presentes
da Floresta, o RADAR especial Imaflora “Quando a diversidade entra pela boca, ganha valor”
com entrevista junto ao Alex Atala, o lançamento da Alpargatas Origens Brasil, a divulgação do
primeiro relatório anual da iniciativa e finalmente o inicio da divulgação da adesão da LUSH.
Tais ações foram notícia em 14 veículos entre eles Instituto Socioambiental, Organic News
Brazil, Conexão Planeta e Pravda, nas redes sociais conquistando 452 curtidas e 185
interações, além das apresentações nos canais consolidados do Imaflora, como no site onde
conquistamos 1650 acessos e no mailing voltado a 1372 pessoas. Além disso, inauguramos
três grupos de Whatsapp que acolhem as instituições de apoio e as comunidades dos territórios
do Origens Brasil®: Xingu com 41 participantes, Calha Norte com 28 participantes e Rio Negro
com 21 participantes.
A comunicação também trabalhou para conquistar novas parcerias tais como a Maria Farinha
Filmes que está trabalhando no vídeo de sensibilização destinado ao público geral do Origens
Brasil® e está avaliando a produção de um segundo material destinado a explicar tecnicamente
a iniciativa. Além da Maria Farinha fizemos uma aproximação com a Social Docs e com a Soap
para trabalhar em apresentações de impacto. Também realizamos ações de relacionamento e
alinhamento junto ao ISA, LUSH, e GPA visando potencializar as divulgações do Origens
Brasil®.

Ações de Mercado:
- Prospecção de mercado e ações de identificação de novas empresas para o Origens
Brasil®: Foram realizadas reuniões, encontros e/ou viagens para os territórios com 12 novas
empresas visando à sensibilização e engajamento nos princípios das relações comerciais éticas
e transparentes, além do apoio na construção de arranjos que facilitem a comercialização com
as comunidades. Promovemos diversificar os setores de atuação das empresas sensibilizadas
(incluindo empresas do segmento B2B e B2C), assim como o porte (pequenas, médias e
grandes), sendo: 1 nova empresa do setor varejista, 3 empresas do setor de cosméticos, 6
empresas do setor alimentício, 1 empresa exportadora de alimentos, 1 empresa de sucos e
bebidas. Durante as reuniões de engajamento priorizamos reuniões com tomadores de decisão,
como COs e gerentes das áreas de sustentabilidade, marketing e suprimentos. Dessas, 1 nova
empresa aderiu ao Origens Brasil® e atualmente 3 novas empresas estão em processo de
adesão. As ações de mercado, estão fortemente alinhadas com a estratégia de comunicação
do Origens Brasil®, e participamos dos seguinte eventos, que serão melhor detalhados no
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componente de comunicação.






Evento Presentes da floresta, no Mercado de Pinheiros (São Paulo).
Biofach 2018 (Nuremberg – Alemanha) (Fotos 37, 38, 39 e 40).
Fórum de negócios de impacto na Amazônia (São Paulo).
Encontro B, promovido pelo Sistema B.
Sustainable Brands.

- Adesão de uma nova empresa ao Origens Brasil®: No final de 2017, a indústria britânica de
cosméticos Lush, conhecida por utilizar grandes quantidades de ingredientes naturais e frescos
como matéria prima de seus produtos, aderiu a iniciativa Origens Brasil®. A empresa, é
reconhecida pelo compromisso de adquirir insumos que respeitem a conservação (sem
ameaçar a extinção de plantas ou animais), e passa a comprar o cumaru de três terras
indígenas no território do Xingu (Terra Indígena Bau, Menkragnoti e Kayapó) e dos
agroextrativistas do Projeto de Assentamento de Desenvolvimento Sustentável Paraíso, no
território da Calha Norte, pagando, em média, 23% mais do que o mercado local. Além destes
territórios, a empresa tem o potencial de comprar Cumaru de outras regiões, e outros produtos
da sociobiodiversidade. Para conhecer mais sobre a empresa: https://br.lush.com/tag/springprize

- Reuniões de manutenção das parcerias estabelecidas com empresas no Origens
Brasil®: Em relação às empresas membros do Origens Brasil®, foram realizadas diversas
reuniões (presencial, Skype, telefone ou viagem a campo). Durante esse período, focamos no
engajamento e a promoção de comercializações éticas e transparentes, além da conexão com a
oferta dos territórios. Em relação a este último ponto, destacamos que a empresa da Lush,
ampliou em 2018 a compra de cumaru dos territórios de Origens Brasil®, passando a comprar
além do Xingu da Calha Norte. A Wickbold também merece destaque pois passou a comprar
castanha dos 3 territórios no qual o Origens Brasil® está presente (Xingu, Calha Norte e Rio
Negro), o que deverá elevar as compras da empresa de produtos Origens Brasil® de 2% para
aproximadamente 25%. Também promovemos e participamos de reuniões com empresas nos
territórios, como a realizada com a equipe da Wickbold no território da Calha Norte, e encontro
com uma empresa do setor de alimentício em Belém. Evoluímos no método de monitorar as
relações comerciais entre empresas e comunidades, através do Relatório de Avaliação da
Parceria Comercial, criando maior transparência e possibilidade de encaminhamentos entre as
partes. Visando a conexão entre a oferta (territórios) e a demanda (empresas), trabalhamos na
identificação das ofertas, principalmente do novo território (Rio Negro), visando entender as
estratégias locais e as cadeias prontas para se estabelecer novas relações comerciais. A partir
disto, já iniciamos uma nova rodada de negociação com empresas interessadas em comprar
produtos do Rio Negro. Alguns números da inciativa relacionada às transações comerciais.






8 empresas membros.
No Xingu 10 áreas protegidas já comercializaram produtos com Origens Brasil®
(33% do total)
Na Calha Norte 5 áreas protegidas já comercializaram produtos com Origens Brasil®
(22% do total)
R$ 987.823,07 comercializados via Origens Brasil®, ante R$ 610.824,84, 38 do último
relatório.
23 produtos cadastrados na plataforma, ante 17 do último relatório.
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Atividade 4.2 - Desenvolvimento de materiais de treinamento e divulgação do Origens
Brasil®
No período foram desenvolvidos materiais de treinamento e promoção do Origens Brasil®, tais
como:
boletim
semestral
(http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5a293906c2721_boletim_origens_09_.pdf),
Kit
para cadastradores do sistema (Fotos 49, 50, 51 e 52), adesivo tablete (Foto 99), ícones de
monitoramento (Foto 98), postais para a cesta de natal e banner (Fotos 90, 91, 92 e 95), a
apresentação sobre o plano de comunicação a ser encaminhada as empresas (Fotos 93 e 94).
Também foram prospectadas fotos junto aos parceiros para complementação do banco de
imagens do Origens Brasil® e foi iniciado o roteiro dos vídeos tutoriais para as ações de
treinamento.

Atividade 4.3 - Aperfeiçoamento do site do Origens Brasil®
- Revisão do site Origens Brasil® para incorporar melhorias: O site do Origens Brasil® está
em constante aperfeiçoamento para ficar mais interativo, rápido e alinhando com a estratégia de
comunicação. No período, realizamos a atualização e o melhoria do site
(http://www.origensbrasil.org.br/), que incorporou o território Rio Negro, links para saber onde
comprar cada produto, conhecer e contatar as organizações participantes do Origens Brasil®, e
novos textos sobre etnias e áreas protegidas redigidos pela jornalista Ana Wolf. As mudança na
página principal e a alteração no menu de navegação que já podem ser visualizados no
ambiente de teste (Foto 97).

Atividade 4.4 - Certificação do cacau no entorno do Xingu
O processo de Certificação Orgânica teve início com a organização de uma equipe técnica que
descrimina, junto a cada agricultor, todas as práticas adotadas na propriedade nos últimos 36
meses, inclusive da produção que não será contemplada pela Certificação. Esse processo
inicial ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2017.
Durante o processo de renovação de certificação, sete novos produtores passaram a fazer parte
do grupo de certificação PA 061. A equipe técnica elaborou, em dezembro de 2017, o Plano de
Manejo de cada propriedade e orientou como seriam as práticas adotadas no período de
Certificação. Com isso, então, o Sistema de Controle Interno (SCI) elabora o Relatório de
Auditoria Interna que deverá ser apresentado ao auditor externo (IBD). Assim, o IBD dá início ao
processo de auditoria externa que, dependendo do resultado, concederá o certificado. A
auditoria externa foi realizada entre os dias 2 a 5 de janeiro de 2018. No final de janeiro de
2018, todas as não conformidades encontradas no processo de auditoria foram sanadas e as
devidas evidências apresentadas ao IBD para concessão de renovação de certificação. Em 20
de março de 2018, o certificado foi emitido e enviado à Cooperativa. É importante ressaltar que
a CAMPPAX, sendo a organização que faz o intermédio da venda, também deverá ser
certificada. Isto é, também deverá passar por processos de adequação no que tange
especialmente à rastreabilidade da produção orgânica e à higienização do galpão de
estocagem.
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No ano de 2017 a Cooperativa tinha 150 hectares de cacau certificado, com uma produção
estimada de 95 toneladas. Já na safra 2018, tem 250 hectares certificados com uma produção
estimada em 156 toneladas de cacau orgânico por ano, que estão divididos nas seguintes
localidades: Xadá, Vila Tancredo Neves Vila dos Crentes, Taboca – São José e Nova Vida e
Chapéu Preto (Tucumã).
Na safra 2017 os agricultores que comercializaram cacau orgânico com a CAMPPAX
receberam em média um “prêmio” de 70%em relação ao cacau convencional, fato esse que
deixa o agricultor satisfeito com o trabalho do Imaflora e da CAMPPAX e com expectativa de
aumentar a renda e a qualidade de vida de sua família.
O grupo certificado atualmente compreende 37 produtores e produtoras distribuídos em 7
comunidades (Foto 36).

Atividade 4.5 - Elaboração de estratégia de divulgação do cacau no entorno do Xingu e
mercado
Podem-se destacar nesta atividade duas frentes de trabalho: abertura de novos mercados para
castanha e cacau, e participação em fóruns para influenciar tomadores de decisão e políticas
públicas.
- Novos mercados:
Cacau: Importante avanço com o mercado orgânico, com aumento de 95 para 156 toneladas a
produção anual com a adição de 07 novas famílias no grupo de cacau orgânico. Isso possibilita
uma maior margem de negociação e possibilidade de atender novos clientes. Quanto à
comercialização, atualmente conta-se com os seguintes compradores: AMMA chocolates,
Chokolah Indústria e Comércio de produtos alimentícios, Monama Indústria e Comércio de
produtos alimentícios; Indústria Brasileira de Cacau.
Castanha: em 2017/2018 houve uma safra recorde e a Cooperativa irá trabalhar na quebra de
castanha provavelmente os 12 meses do ano, com um volume de aproximadamente 200 T.
A castanha processada está ganhando novos clientes paulatinamente, com destaque para um
novo parceiro West Organics. Que além de comprar castanha processada também contrata a
prestação de serviço de beneficiamento de castanha própria que vem de outras regiões
atendidas pelo Programa e parceiros da região da Terra do Meio com potencial de ser
comercializada como Origens Brasil®.
- Participação em fóruns: No âmbito nacional, visando influenciar tomadores de decisões para
construção de políticas públicas e novos projetos que tragam benefícios para os agricultores
familiares da Amazônia legal, Dessa forma o Imaflora tem participado de algumas reuniões do
GT cacau no MIDIC. Dentre os eventos dos quais o Imaflora participou, destacamos a
6ªreunião de Green Bonds realizada em Brasília, e a apresentação do estudo “Balanço de
carbono na produção agrícola familiar na Amazônia”, realizado em março de 2018, em São
Paulo. O evento faz parte do Programa de Cacau e Pecuária na Amazônia, e desenvolve uma
proposta de territórios inclusivos e sustentáveis que promovam uma agricultura de baixo
carbono. O foco desse trabalho são agricultores familiares assentados no Pará,
especificamente produtores de cacau e gado na região da Transamazônica.
- Lançamento do cacau em pó – orgânico: Em fevereiro de 2018, a CAMPPAX, em parceria
com o Imaflora, realizou um Café da Manhã em suas dependências (Fotos 34 e 35). O objetivo
do Café foi reunir representantes da prefeitura municipal de São Félix do Xingu, notadamente
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da Secretaria Municipal de Educação, para o lançamento oficial do seu mais novo produto: o
cacau em pó. O lançamento fez parte da estratégia da Cooperativa para fornecer o cacau em
pó e a castanha do Brasil na merenda escolar, ainda em 2018, ampliando assim a oportunidade
de mercado para seus produtos. Como resultado principal, a Cooperativa agendou reuniões de
trabalho com setores da Secretaria de Educação ligados à merenda escolar: Departamento
Municipal de Merenda Escolar, Licitação e Financeiro, objetivando discutir o passo a passo para
o fornecimento dos produtos. Ainda compareceram representantes da Casa Familiar Rural de
São Félix do Xingu, EMATER e Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). Totalizando 21
participantes.

Grau Percentual de
Execução Física

Grau Percentual de Execução Física
Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:
Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de
execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou
metodologia de cálculo adequados ao projeto
PRODUTO/SERVIÇO 

% Execução Física
Realizada

Produto/Serviço 1 -

Produto/Serviço 2 -

...

TOTAL DO PROJETO
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B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO
Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras
instituições participantes do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas
parcerias, novas fontes de recursos, alterações no estatuto social, mudanças na
diretoria, alterações nas informações de contato, etc.

Novos projetos:
No âmbito das ações do Origens Brasil® destaque para a adesão à iniciativa de uma nova
empresa a LUSH e adesão de novas organizações do novo território, o Rio Negro, que hoje
compõem o novo comitê territorial do Rio Negro, sendo elas:
- COOMARU – Cooperativa Mista Agroextrativista do Rio Unini
- FAS – Fundação Amazonas Sustentável
- FOIRN - Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro
- FVA - Fundação Vitória Amazônica
- HAY – Hutukara Associação Yanomami
- IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
- IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas
- ISA – Instituto Socioambiental
- OIBI – Associação Indígena da Bacia do Içana
No âmbito das ações na Calha Norte, no período de abrangência do presente relatório, tivemos
a aprovação de um projeto junto ao edital Ecomudança 2017, do Banco Itaú, operado pelo
Instituto Ekos Brasil. Este projeto faz parte do programa Florestas de Valor, e tem suas ações
concentradas na linha de ação de promoção da Agroecologia, envolvendo a implantação de
Sistemas agroflorestais e roça sem fogo. Vale destacar que estas ações estão intimamente
relacionadas com o fortalecimento das cadeias de produtos agroextrativistas e possui relação
direta com as Unidades de Beneficiamento de alimento e com a futura usina de óleos vegetais,
pois parte das espécies que estão sendo introduzidas nesses SAFs, possuem potencial de
serem beneficiadas nas UBAs ou na Usina de óleos vegetais.
No âmbito das ações em São Felix do Xingu, a Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu
recebeu aprovação do projeto “Construindo para o Futuro” através do Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu). O projeto, no valor de R$
850.000,00 e com prazo de execução de 10 meses, prevê a construção de salas de aula,
dormitórios femininos, banheiros masculinos, dormitórios dos monitores masculino e feminino,
secretaria, biblioteca, sala de informática, casa do caseiro, galpão para insumos e implementos
agrícolas, salão para reuniões e atividades escolar. Tal projeto complementará as ações que
serão desenvolvidas no âmbito do Programa Florestas de Valor que irá reformar a cozinha,
construir os banheiros femininos e dormitórios masculinos. As ações dos projetos serão
monitoradas e otimizadas pelo GT de acompanhamento com a finalidade de evitar disparidades
nas obras e aproveitar os espaços. Em janeiro de 2018 a CFR assinou o Contrato com o PDRS
Xingu. Em fevereiro de 2018, o PDRS Xingu abriu o processo de licitação para contratação da
construtora que executará a obra. A perspectiva é que na primeira semana de maio seja
divulgado o resultado da licitação.
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C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA
O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha
“Cronograma de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O
beneficiário deverá marcar em “Previsto” o último cronograma acordado com o BNDES e, em
“Realizado”, o efetivamente executado.

Cronograma de
Execução Física

A planilha “Cronograma de Execução Física” está representada na figura abaixo.
Cronograma de Execução Física
Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto
acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram
efetivamente executadas.
PRODUTO/SERVIÇO 

Previsto/
Realizado

DURAÇÃO EM MESES
Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano

Produto/Serviço 1 Atividade 1.1
Atividade 1.2
...
Produto/Serviço 2 Atividade 2.1
Atividade 2.2
...

...

Mês/Ano

Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado

Em caso de mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” em relação ao “Previsto”,
informar aqui as ocorrências que suscitaram tais mudanças, como eventuais adiantamentos ou
atrasos na execução de obras, problemas em processos licitatórios, etc.

Atividade 2.5. Implementação de unidade de beneficiamento de óleos vegetais: Estava
previsto para esse período a definição do local em que será implantada a Usina de extração de
óleos vegetais. Essa definição não foi concluída ainda em função de discussões que estão em
curso em relação aos empreendimentos já existentes e a operação comercial dos mesmos.
Bem como, por conta de aprofundamentos em negócios de impacto e incubação de negócios
que estão em curso também. Estamos avaliando diferentes arranjos para a operação dessa
usina e o arranjo escolhido influencia na decisão de local para a implantação das mesmas.
Esperamos concluir esse processo de definições nos próximos meses.
Atividade 3.2 Implantação de estrutura de armazenamento de cacau e castanha: Nesta
atividade não foi possível implementarmos grandes avanços por causa do processo de doação
do terreno. Contudo, algumas ações já foram previstas e estão em fase de execução:
solicitação da doação de um lote de 3,27 hectares em uma área institucional da prefeitura
Municipal de São Félix do Xingu. A solicitação formal já foi realizada através do Ofício
encaminhado à prefeita. No momento, a Cooperativa aguarda os procedimentos legais da
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prefeitura para que a solicitação se transforme em um Projeto de Lei. Assim que a prefeitura
encerrar os trâmites estabelecidos, a CAMPPAX agendará um encontro com os vereadores da
Câmara Municipal com o objetivo de sensibiliza-los à aprovação do Projeto de Lei. Em seguida,
solicitará participação na Sessão da Câmara para apresentar o Projeto e as especificidades da
estrutura.
Atividade 3.3 Reforma da sede e adequação do currículo de técnicos agrícolas da Casa
Familiar Rural: Embora não tenhamos concluído na íntegra a atividade, algumas ações foram
realizadas: Contratação de consultoria para elaboração dos projetos arquitetônicos: consultoria
já realizada entre outubro de 2017 e janeiro 2018, com os produtos entregues; Condicionantes
BNDES entregues: Dispensa da Licença Ambiental e Termo de Posse Mansa e Pacífica;
Processo de Seleção da empreiteira concluído e em fase de Contratação. As obras começaram
na primeira quinzena de maio; Aquisição dos Equipamentos: freezer, fogão industrial, geladeira
industrial, liquidificador industrial e forno. Equipamentos comprados em setembro/outubro de
2017; Primeira versão do Termo de Referência (TR) para contratação da Consultoria para
apoio à revisão e estruturação das Ferramentas de Gestão Administrativa e Pedagógicas da
Casa Familiar Rural de São Félix do Xingu: Revisão do Projeto Político Pedagógico; Formação
das famílias e direção; adequação do Currículo Escolar, elaborado e discutido com a CFR.
Contratação prevista para maio 2018.
Atividade 4.2. Desenvolvimento de materiais de treinamento e promoção do Origens
Brasil®: Sobre o desenvolvimento de conteúdo e materiais do sistema de monitoramento e
avaliação de impactos, houveram alguns imprevistos. Em outubro de 2017 foram iniciadas as
atividades voltadas ao desenvolvimento de material de apoio a comunicação do monitoramento
de impactos do Origens Brasil®. Com vistas ao desenvolvimento dessas atividades foram feitas
reuniões (4 presenciais e 4 por skype) entre o consultor do Grupo NSC e equipes do Imaflora
envolvidas com a comunicabilidade do monitoramento de impactos do Origens Brasil®, o
Conectando Saberes e a equipe de comunicação. Entre os meses de outubro e dezembro
foram desenvolvidas atividades estruturantes junto a equipe do Conectando Saberes. Em
seguida foi estabelecido um planejamento dos produtos e atividades a serem desenvolvidas
considerando: 1. Ícones dos 22 indicadores; 2. Ppt do monitoramento de impactos; 3. Banners
de suporte a atividades; 4. Toolkit de suporte a atividades; 5. Manual operacional de
indicadores; 6. Vídeos de suporte a atividades; 7. Guia de bolso para monitores de campo; e 8.
Folder explicativo do monitoramento de impactos. Finalmente, o planejamento foi aprovado pela
Comunicação em seus objetivos, públicos-alvo, prazos de execução e custos (para confecção
dos produtos). Em 2018 teve início as atividades de integração executiva entre o consultor do
Grupo NSC e as equipes do Conectando Saberes, Comunicação e Origens Brasil®. Mas esse
processo demandou um tempo maior do que o inicialmente previsto e ainda não foi finalizado.
Foi então estabelecido que seria necessário priorizar os produtos a serem gerados em virtude
dos recursos disponíveis e do momento do projeto. Priorizados os produtos 1, 2 e 3 (listados
acima neste item 9), foi dado início a produção dos ícones (produto 1 = 80% executado) e ppt
(produto 3 = 20% executado). As atividades para desenvolvimento dos banners ainda não foram
iniciadas.
Ao final do PAR2 o planejamento (atualizado em dezembro de 2017) considerava 2 produtos
finalizados (ícones e ppts) e 1 a caminho de finalização (toolkit). Porém, nenhum produto ainda
foi finalizado, de forma que essa atividade pode ser considerada ainda como recém-iniciada,
devendo gerar impactos negativos sobre os treinamentos previstos para os meses de abril
(Xingu) e julho (Calha Norte). Os próximos passos são a consolidação da integração executiva
das equipes envolvidas, a finalização dos produtos em desenvolvimento e o início do
desenvolvimento dos produtos 4 e 5.
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D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO
O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”, clicando no ícone de objeto
incorporado abaixo.

Quadro de Usos e
Fontes

A planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado” está representada na figura abaixo.
Quadro de Usos e Fontes Detalhado
No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:
“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido
aprovado pelo BNDES.

Valores em R$ - Posição em .../.../...
USOS/FONTES

ÚLTIMO
ORÇAMENTO
APROVADO
(MÊS/ANO)

REALIZADO NO REALIZADO NO
PERÍODO DE --/-- PERÍODO DE --/-/-- a --/--/-/-- a --/--/--

...

TOTAL
REALIZADO

A REALIZAR

...

TOTAL
LIBERADO

TOTAL A
LIBERAR

Usos
Produto/Serviço 1 Item 1.1
Item 1.2
Item 1.3
...
Total Produto/Serviço 1 Produto/Serviço 2 Item 2.1
Item 2.2
Item 2.3
...
Total Produto/Serviço 2 Produto/Serviço 3 Item 3.1
Item 3.2
Item 3.3
...
Total Produto/Serviço 3 ...
...
...

TOTAL USOS
FONTES

ORÇAMENTO
APROVADO

1ª LIBERAÇÃO

2ª LIBERAÇÃO

BNDES
BNDES - Rendimentos das Aplicações
Financeiras
Outras Fontes

TOTAL FONTES
Saldo (Fontes menos Usos):

-

-

-
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E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha “Relação de Pagamentos”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

Relação de
Pagamentos

A planilha “Relação de Pagamentos” está representada na figura abaixo.
Relação de Pagamentos
No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:
“Descrição da despesa” refere-se à descrição da despesa a que se destinou o pagamento;
“Produto ou serviço” refere-se ao produto ou serviço do projeto ao qual a despesa está relacionada;
“Categoria (usos)” refere-se à categoria de usos do projeto ao qual a despesa está relacionada, tais como "obras civis e instalações", "máquinas e equipamentos nacionais", "insumos" e "recursos humanos próprios";
“Item de custo” refere-se ao item de custo do projeto associado a uma categoria ao qual a despesa está relacionada. Por exemplo, "computadores", "GPS" e "semeadeiras" são possíveis itens de custos da categoria "máquinas e
equipamentos nacionais";
“Tipo de comprovante de pagamento” refere-se ao tipo de documento de que deve indicar a forma de comprovação do pagamento (nota fiscal, recibo, etc);
“Nº do comprovante de pagamento” refere-se ao número do documento de comprovação do pagamento;
“Valor do comprovante de pagamento” refere-se ao valor em R$ representado no documento de comprovação de pagamento;
“Data de emissão do comprovante de pagamento” refere-se à data de emissão do documento de comprovação de pagamento;
“Forma de pagamento” refere-se à forma como o pagamento foi realizado (cheque, TED, etc);
“Nº do pagamento” refere-se ao número de identificação do pagamento (nº do cheque, nº do TED, etc);
“Valor pagamento” refere-se ao valor em R$ do pagamento realizado. Ressalte-se que este pode ser diferente do item “Valor do comprovante de pagamento”, uma vez que um mesmo pagamento pode referir-se a diversas
despesas realizadas, representadas por diferentes comprovantes de pagamento. Por exemplo, um mesmo cheque pode ser utilizado para a aquisição de diferentes itens, possuindo diferentes comprovantes de pagamento;
“Data pagamento” refere-se à data em que o pagamento foi realizado (data da emissão do cheque, etc);
“Nome do fornecedor” refere-se ao nome do fornecedor do item adquirido;
“CNPJ/CPF do fornecedor” refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor do item adquirido.
NÚMERO

DESCRIÇÃO
DA DESPESA

PRODUTO
OU
SERVIÇO

CATEGORIA
(USOS)

ITEM DE
CUSTO

TIPO DE
Nº DO
VALOR DO
DATA DE EMISSÃO
FORMA DE
Nº DO
VALOR
DATA
NOME DO
CNPJ/CPF DO
COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE DE DO COMPROVANTE
PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO FORNECEDOR FORNECEDOR
DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO
PAGAMENTO
DE PAGAMENTO

1
2
3
...
n
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F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” deve ser
preenchida clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

Listagem de Máq. e
Equipamentos

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” está representada
na figura abaixo.

Listagem de Máquinas e Equipamentos Adquiridos
No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intruções:
"Máquina / Equipamento" refere-se às máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto
"Quantidade" refere-se ao número de itens adquiridos
"N° na Relação de Pagamentos" refere-se ao(s) número(s) associado à máquina ou equipamento na planilha "Relação de Pagamentos"
(primeira coluna) do item "E" deste modelo
Máquina / Equipamento

Fabricante

Quantidade

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

N° na Relação de
Pagamentos
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G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A planilha “Movimentação Financeira” deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto
incorporado abaixo.

Movimentação
Financeira

A planilha “Movimentação Financeira” está representada na figura abaixo.

Movimentação Financeira
Valores em R$ - Posição em .../.../...
Movimentação da Conta Vinculada: Nome do Banco, nº da agência e da conta-corrente
MÊS
SALDO INICIAL
LIBERAÇÕES
RENDIMENTOS
PAGAMENTOS *
SALDO FINAL
BNDES
(A)
Totais
* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos
Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos
Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"
Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

-

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):
Diferença de (A) - (B):

-

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato
bancário
Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):
Saldo informado no extrato bancário (C):
Diferença de (A) - (C):

-

CONCILIAÇÃO
Caso a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo
(Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado” e/ou a diferença
entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato
bancário sejam diferentes de zero, justificar abaixo.
- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o
Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado":

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o
saldo informado no extrato bancário:
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H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO
Deve ser enviada como anexo a este relatório, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto,
acordada entre o beneficiário e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados”.
Os dados coletados pelo beneficiário deverão ter como data-base a do término do período de
acompanhamento coberto pelo Relatório de Desempenho ou data anterior próxima a esta.

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET
Informar a seguir o(s) link(s) no sítio eletrônico ocupado pelo beneficiário na INTERNET, com
informações atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estágio de
implementação.
Link(s):
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php
http://www.imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_florestas-de-valor.php
http://www.imaflora.org/desenvolvimento-local-sustentavel_calha-norte-sustentavel.php
http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/5947c916ef2df_Detalhamento_florestasdevalor.pdf
http://www.imaflora.org/doadores-transparencia.php
http://www.origensbrasil.org.br/
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J) FOTOS DO PROJETO
Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto.
Adicionalmente, para cada foto digital, devem ser enviadas também as autorizações de uso de
imagem e o termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas
imagens abaixo.

Foto 01 – Primeira Reunião do Comitê Territorial
do Rio Negro – 14/03/2018.

Foto 04 - Participação no 1º Seminário para o
fortalecimento do artesanato indígena da Calha
Norte - Santarém/PA – 26/10/2018.

Foto 02 - Sexta Reunião do Comitê Territorial
do Xingu do Origens Brasil – 16 e 17/10/2017.

Foto 05 - Participação no 1º Seminário para o
fortalecimento do artesanato indígena da Calha
Norte - Santarém/PA – 26/10/2018.

Foto 03 - Sexta Reunião do Comitê Territorial do
Xingu do Origens Brasil – 16 e 17/10/2017.

Foto 06 - Avaliação da chegada do Origens
Brasil® no Solimões – 25 a 30/03/2018.
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Foto 07 - Avaliação da chegada do Origens
Brasil® no Solimões – 25 a 30/03/2018.

Foto 11 - Atualização da capacitação no Rio
Negro – 14/03/2018

Foto 12 – Reunião realizada na Calha Norte –
04/10/2017.

Foto 08 - Avaliação da chegada do Origens
Brasil® no Solimões – 25 a 30/03/2018.

Foto 13 – Extrativistas realizando Mapeamento
de Copaibeiras
Foto 09 – Capacitação no Rio Negro – 23
e 24/11/2017

Foto 14 PFNMs.

Curso de sobre Mapeamento de

Foto 10 – Atualização da capacitação no
Rio Negro – 14/03/2018
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Foto 15 - Castanha sendo organizada no porto de
Oriximiná para embarque na Balsa.

Foto 19 – Organização dos agricultores para a
participação
do
Curso
no
Território
Quilombola Trombetas – 14 a 17/11/2017.

Foto 16 – Reunião entre Extrativistas da Calha
Norte e empresa Wickbold.

Foto 20 – Produção de farinha sob orientação
do Instrutor do SENAR – Território
Quilombola Trombetas – 14 a 17/11/2017.

Foto 17 – Tag de identificação do microlote e do
entreposto de origem.

Foto 21 – Secagem da casca da mandioca
para
reaproveitamento
–
Território
Quilombola Trombetas – 14 a 17/11/2017.

Foto 18 – Microlote e entreposto de origem.

Foto 22 - Participantes e Instrutor ao termino do curso,
com os subprodutos gerados a partir da mandioca –
Território Quilombola Trombetas – 14 a 17/11/2017.
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Foto 23 – Reunião de avaliação e balanço na
operação do PNAE – 04/12/2017.

Foto 27 – Roda de conversa – Santarém PA –
17 a 19/01/2018.

Foto 24 – 1º Seminário de Fortalecimento do
Artesanato Indígena da Calha Norte – Santarém –
26 e 27/10/2017.

Foto 28 – Visita ao pátio – Santarém PA – 17 a
19/01/2018.

Foto 25 - 1º Seminário de Fortalecimento do
Artesanato Indígena da Calha Norte – Santarém –
26 e 27/10/2017

Foto 29 - Instalação de grades na UBA Arancuan
de Baixo – Santarém PA.

Foto 26 – Visita as UPAS – Santarém PA – 17
a 19/01/2018.
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Foto 33 – Oficina do Cooperativismo – São Felix
do Xingu PA – Janeiro de 2018

Foto 30 - equipamentos para a cadeia de popas.

Foto 34 – Café da Manhã com a Prefeitura - São
Felix do Xingu/PA – 05/02/2018

Foto 31 - equipamentos para a cadeia de popas.

Foto 35 – Chocolate e chocolate em pó no café da
manhã com a prefeitura - São Felix do Xingu/PA –
05/02/2018

Foto 32 – Assembleia de Eleição da nova Diretoria
da CAMPPAX – São Felix do Xingu PA –
23/02/2018.

Foto 36 – Mapa sinalizando o grupo certificado
de cacau.
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Foto 37 – Participação do Origens Brasil® na
Biofach 2018 – Nuremberg/Alemanha – 12 a
16/02/2018

Foto 40 – Participação do Origens Brasil® na
Biofach 2018 – Nuremberg/Alemanha – 12 a
16/02/2018

Foto 38 – Participação do Origens Brasil® na
Biofach 2018 – Nuremberg/Alemanha – 12 a
16/02/2018

Foto 41 – Reunião com agência Lema na sede do
Imaflora – Piracicaba – SP – 18/12/2017.

Foto 39 – Participação do Origens Brasil® na
Biofach 2018 – Nuremberg/Alemanha – 12 a
16/02/2018

Foto 42 – Reunião com agência Lema na sede do
Imaflora – Piracicaba – SP – 18/12/2017.
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Foto 43 – Evento “Presentes da Floresta”
realizado no Mercado de Pinheiros – São
Paulo – SP – 25/11/2017.

Foto 44 – Evento “Presentes da Floresta”
realizado no Mercado de Pinheiros – São
Paulo – SP – 25/11/2017.

Foto 47 – Caixa do kit sensorial para
empresa aberto.

Foto 49 – Camiseta produzida para os
cadastradores.

Foto 45 – Participação
“Encontro B” – 29/11/2017.

no

evento

Foto 46 – Participação
“Encontro B” – 29/11/2017.

no

evento

Foto 48 – Caixa do kit sensorial para
empresa.

Foto 50 – Camiseta produzida para os
cadastradores.
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Foto 51 – Bolsa produzida para os
cadastradores.

Foto 52 – Bolsa produzida para os
cadastradores.

Foto 54 – Banner institucional Florestas de Valor.

Foto 53 – Banner institucional Florestas de
Valor.

Foto 55 – Mockup Boné Florestas de
Valor – Acervo Imaflora.

Foto 56 – Mockup Boné Florestas de
Valor – Acervo Imaflora.
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Foto 57 – Mockups Camisetas Sábios
Agricultores.

Foto 58 Agricultores.

Mockups

Camisetas

Sábios

Foto 59 – Mockups Camisetas Sábias
Agricultoras.

Foto 60 – Mockups Camisetas Sábias
Agricultoras.

Foto 61 – Mockup Camisetas Campax.

Foto 62 – Mockup Camisetas Campax.
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Foto 63 – Mocup Camiseta Agricultura
Familiar Qilombola.

Foto 65 – Convite Casa Familiar Rural

Foto 67 – Etiqueta de identificação maior.

Foto 64 – Mocup Camiseta Agricultura
Familiar Qilombola.

Foto 66 – Crachá São Felix do Xingu.

Foto 68 – Etiqueta de identificação maior.
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Foto 69 – Pôster Óleo de Copaíba.

Foto 70 – Pôster Óleo de Copaíba.
.

Foto 71 – Mockup mochila estanque

Foto 73 – Camiseta Calha Norte.

Foto 72 – Mockup mochila estanque

Foto 74 – Camiseta Calha Norte.
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Foto de 75 a 84 – Sinalização do escritório em Alter do Chão.
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Foto 85 – Contracapa da Cartilha
Sistemas Agroflorestais com Cacau.

Foto 86 – Contracapa da Cartilha
Sistemas Agroflorestais com Cacau.

Foto 87 – Baner Merenda Escolar.

Foto 88 – Baner Merenda Escolar.

Foto 89 – Placa Casa Familiar Rural

Foto 90 - Cartão postal de Natal Origens Brasil®.

Foto 91 - Cartão postal de Natal Origens
Brasil®.

Foto 92 - Cartão postal de Natal Origens
Brasil®.
58

Foto 93 - Apresentação sobre o plano de
comunicação a ser encaminhada as empresas.

Foto 94 - Apresentação sobre o plano de
comunicação a ser encaminhada as empresas.

Foto 95 – Baner Origens Brasil.

Foto 98 – Ícones de indicadores de Impacto

Foto 96 – Convite virtual do evento
“Presentes da Floresta”.

Foto 97 – Adequações no site Origens Brasil.

Foto 99 – Tablets utilizados pelos cadastradores
Origens Brasil®.
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Autorização de Uso de Imagem Coletiva

Lista de presença e utorização
de uso de imagem – Foto 01.

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Fotos 02 e 03.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 02 e 03.

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Fotos 02 e 03.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 02 e 03.
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Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 06, 07 e 08.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 06, 07 e 08.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Foto 09.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Foto 09.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 10 e 11.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 19, 20, 21, 22.
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Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Foto 29.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 35, 36 e 37.

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Foto 32.

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Fotos 24 e 25.

Lista de presença e autorização de
uso de imagem – Fotos 26, 27 e 28.

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Foto 32.
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Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Foto 32 .

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Foto 33.

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Fotos 34 e 35.

Lista de presença e autorização de uso de
imagem – Foto 33.
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K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO
Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre
outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou
por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a
ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados.
O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de
sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser
enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos
autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

Autorização de uso de imagem e
depoimento

Termo de Cessão de Direitos Autorais
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L) ASPECTOS AMBIENTAIS
Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências
contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.
Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, bem como as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental
competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo
órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades
correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento.

Aspectos Ambientais

A planilha “Aspectos Ambientais” está representada na figura abaixo.
Aspectos Ambientais
No preenchimento da tabela, as seguintes instruções devem ser observadas:
Cada linha deve se referir a uma atividade efetiva ou potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental;
O produto/serviço deve ser um daqueles previstos no projeto;
O tipo de autorização deve indicar o meio pelo qual o órgão ambiental autorizou a realização da atividade (licença de instalação, licença de operação, dispensa de licenciamento, etc);
O número deve indicar o número do documento do órgão competente que autorizou a atividade; e
A validade do documento deve ser informada, quando aplicável.
Atividade

Produto / Serviço

Tipo de Autorização

Órgão Expedidor

Número

Data de Expedição

Validade
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Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora
prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

José Marcos de Carvalho
Gerente Administrativo Financeiro
Representante Legal
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