FICHA PROJETO – nº 650
Projeto: Adensamento de açaí e espécies nativas de várzea, introdução de SAF's e campanha
ambiental
Entidade Executora: Associação dos Moradores da região do Ipaupuxuna, Tiningú, Murumuru e
Açaizal - RITIMU
Local: Santarém - PA
Bioma: Amazônia
Endereço: Rod Curuá-Uma, km 33 - Vicinal da Santa Rosa - km 14
Telefone: 91-5231862
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

9.180

8.854

18.034

A questão: Existência de áreas alteradas de várzea ao lado de floresta nativa preservada,
causados pela pesca predatória e pela agropecuária.
Objetivo geral: Implementar um programa piloto para a proteção e recuperação de áreas
degradadas de várzea.
Objetivos específicos:
•
Introduzir em 20ha de várzea, plantio adensado de açaí e outras espécies nativas da
região como: andiroba, socoró, camu-camu, catauari, etc; Introdução de SAFs numa área
total de 15ha, em módulo de 1ha/produtor;
•
Campanha de proteção e recuperação das áreas degradadas de várzea, terra firme e
sobre a importância do extrativismo na região;
•
Produção e comercialização do açaí com fins de geração de renda e auto-sustentação
após o término do subprojeto.
Atividades:
•
Coleta e aquisição de sementes das espécies nativas e frutíferas;
•
Curso/treinamento ;
•
Realização de vinte mutirões, um em cada propriedade para plantio das mudas;
•
Troca de experiências com projeto semelhante na região;
•
Monitoramento técnico, tratos culturais e avaliação;
•
Elaboração do plano de ação;
•
Divulgação do subprojeto nos meios de comunicação;
•
Elaboração e distribuição de material didático;
•
Colheita, transporte, beneficiamento, comercialização
Principais dificuldades: Organização do movimento financeiro da entidade; desconhecimento
dos mercados existentes; falta de uma estratégia para comercialização dos produtos processados
pela entidade.
Resultados:
•
O plantio de 20ha de várzea foi realizado, havendo participação da comunidade local
através de reuniões e mutirões.
•
O viveiro comunitário produziu um total de 5.000 mudas.

•
•
•
•

O monitoramento das atividades resultou num amplo trabalho de fiscalização e supervisão
nas 4 comunidades.
Conseguiu-se a divulgação do subprojeto no âmbito local e regional.
Houve trocas de experiência entre projetos com o mesmo objetivo do subprojeto, sendo
uma forma de capacitação e multiplicação das idéias.
A produção e comercialização do açaí foram concretizadas plenamente.

