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Qual a motivação que levou o IPAM a submeter o 
projeto de ATER.

A relação histórica que o IPAM tem com esse território, 
desde a criação da Resex  Tapajós Arapiuns e o compromisso 
com os extrativistas tanto da Resex quanto da Flona Tapajós 
com os quais já trabalhávamos em outros projetos, como o 
caso da OCT.



Caracterização da Chamada Pública de ATER

A chamada Pública INCRA Nº 01/2013 foi o atendimento de uma

demanda construída por varias organizações a partir de uma

reivindicação do Chamado da Floresta

Quando IPAM (Organização Social de Interesse Publico) resolveu

apresentar uma proposta para um dos lotes já o fez dentro de um

contexto de um GT de Ater Extrativista, por entender que essa

seria uma experiência piloto de extrema importância para o

desenvolvimento da Unidade.

A proposta foi elaborada de forma participativa com as lideranças 

da Tapajoara (Associação representante dos moradores da Resex 

e outros organizações da Resex)

A chamada veio no contesto do Programa Brasil sem Miséria.



LOTE 09 – 22 COMUNIDADE 1.287 FAMILIAS

Valor do Contrato: R$ 6.197.650,23

Polo• I: Escrivão, Camarão, Pinhel, Cametá, Andurú,

Samauma, Nova Vista/Tapajós e Nuquini.

Polo• II: Tucumatuba, Boim, Colônia Mentai, N. Sra.

Rosário, Pau da Letra, São Tomé, Jaca, Jatequara e

Paranapixuna.

Polo• III: Santo Amaro, Mirixituba, Vista Alegre do

Muratuba, Muratuba e Paricatuba





Diretoria e Coordenação Técnica

Atividade

1.1  Oficinas de Apresentação

1.2  Visita Familiar para realização do Diagnóstico

1.3  Elaboração de Diagnóstico

2.1  Elaboração de Planos por Pólo

3.1  Oficina de Fortalecimento Organizacional

3.2  Oficina para Acesso aos Mercados Diferenciados

3.3  Oficina para Acesso aos Mercados Institucionais

3.4  Oficina sobre Boas Práticas Produtivas

3.5  Oficina sobre Planejamento da Produção

3.6  Oficina sobre Acesso a Políticas Públicas

*Encontramos apenas 1.028 famílias em RB, mesmo com as novas cadastradas.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



Diretoria e Coordenação Técnica

4.1 Reunião Técnica para Implantação do Plano de Organização Social

4.2 Reunião Técnica para Implantação do Plano de Comercialização

4.3Visitas técnicas para Implantação do Proj. Des. Produtivo - Família

5.1  Oficina de Avaliação Intermediária

5.2  Oficina de Avaliação Final

6.1 Atividades complementares

Execução física até setembro/2016 – 78% do planejado

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



ATIVIDADE COMPLEMENTARES JÁ  SOLICITADAS

Oficinas de artesanato decorativo p mulheres 

Oficinas de compostagem orgânica 

Oficinas de manutenção de computadores 

Oficinas de meliponicultura e montagem de coméias

Oficinas de formação de formadores

Oficinas de movelaria artesanal

Oficinas de artesanato com produtos florestais não madeireiros

Oficina de sabão caseiro - resíduos

Oficina de preparo de doces e compotas 

Oficina de remédios caseiros – farmácia viva

Oficinas de enriquecimento de alimentos 

Oficina de turismo rural

Oficina  de resgate da cultura local

Oficina  de disseminação do Plano de manejo
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Diferencial da Ater Extrativista :

• Pensada de forma participativa;

• Atendeu uma demanda qualificada e legitima; 

• Enfoque não só produtivo mais social e inclusivo;

• Valoração da  mulher no protagonismo da 
produção familiar;

• Juventude como elemento chave do processo de 
capacitação e gestão comunitária.



Pontos Positivos :

• Colaboração das lideranças, professores, Agentes de Saúde, 
associações e demais parceiros;

• Analise dos diagnósticos ajudando a construir bons 
planejamentos e qualificar o processo de consolidação das 
atividades;

• Implementação de ferramentas praticas (prontuário para as 
visitas técnicas aos sistemas produtivos, álbum seriado pra 
escolas, etc.)



Pontos positivos :

• Equipe não ser simples tarefeiros;

• Planejamento e monitoramento das atividades para 
garantir o andamento das ações e sua qualidade;

• Formação dos grupos para atividades produtivas – geração 
de renda;

• Formação de grupos para trabalhos sociais, educação 
ambiental e outros



Dificuldades encontradas

• Algumas famílias com restrição na RB, especialmente os 
funcionários públicos municipais (professor, agente de saúde, 
serventes, etc.) nos procuram para receber a ATER ( Medida 
Provisória recente) ;

• Identificação de áreas e comunidades indígenas dentro da 
Resex que nem sempre está pacificada a questão. Precisa 
avançar com a demarcação das terras indígenas;

• Demora e desarticulação na aplicação de politicas publicas 
convergentes com a ATER (fomento, implantação de 
unidades demonstrativas, etc.) - potencializar



Dificuldades encontradas

• Acompanhamento do INCRA e ICMBio – precisa
acontecer no campo para fluir melhor as parcerias e as
pendencias encontradas;

• Falta de espaços permanentes de nivelamento entre
INCRA, ICMBio e Prestadoras das ações de ATER de forma
a garantir a homogeneidade e o avanços dos trabalhos
(GT);

• Demora entre o recebimento dos produtos e pagamento
dificulta cumprir a agenda acordada e gera perda do
calendário agrícola e planejamento produtivo.



Recomendações gerais:

• Realizar chamadas através da instalação de GTs de ATER 
regionalizados para ajudar a pensar as atividades de acordo 
com aptidão de cada área, cronograma, metodologia, etc.;

• Atividades com crianças- parte direta do contrato com 
pedagoga na equipe permanente;

• Fomentar os grupos de produtores para melhoria da 
produção e acesso a mercados diferenciados;

• Diagnósticos usados internamente pelas equipes do INCRA e 
ICMBio para orientar e qualificar ações dentro das unidades



Obrigada
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