
Projeto Castanheira: Práticas de governança territorial e uso sustentado de recursos naturais

Contexto da problemática

- Ameaças do entorno das UC: não
disciplinamento dos atores externos ao 
uso dos recursos.

- Existência de um sistema “patronal” 
de extração vegetal – castanha-do-Pará.

- Ausência de infraestrutura de 
manipulação, processamento e 
escoamento de produtos da 
sociobiodiversidade.

- Ausência de assessoramento às 
organizações comunitárias locais.

1.500
beneficiários diretos

557.263
hectares

4 municípios 
no PA e 1 no AP

Potenciais

- Oportunidade do edital do IPE +  
demandas locais + estratégias 
institucionais da AMOREMA = Parceria 
em favor das populações extrativistas.

- Iniciativas locais de resistência das 
famílias na floresta (moradia, produção, 
conservação).

- Grande potencial de recursos da
sociobiodiversidade.

- Oportunidade de constituição de uma 
rede de parceiros – Poder público e 
sociedade civil.

- Capacidade técnica da AMOREMA em 
assessoramento à populações 
extrativistas – Equipe multidisciplinar.
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Ações
Uso Sustentado - Cadeias
Capacitação e formação em atividades econômicas 

sustentadas com enfoque em gênero e geração
Elaboração do Plano Participativo de Negócios da 

Sociobiodiversidade territorial
Elaboração e aprovação do Plano de Uso. 
Castanha: instalação e funcionamento de uma micro 

usina, capacitação/empoderamento de comunitários
2 Unidades de beneficiamento coletivo de produtos 

vegetais não madeireiros: obras, equipamentos e 
capacitação/empoderamento de comunitários.
Comercialização dos produtos beneficiados: açaí, 

bacaba, cupuaçu e manga

Governança
Capacitação de organizações comunitárias para 

formação em etnogestão administrativa; gerencial; 
contábil; técnico; jurídico e comunicação

Arranjo institucional

Amorema

Aglutinadas
1. ACFAG – CFR
2. CAAM
3. ASPAGB

Parceiros
1. CNS
2. ICMBio
3. IDEFLOR-Bio
4. INEAF/UFPA
5. SEMA Municipal 

Almerim/PA

1.500
beneficiários diretos

4 municípios no PA
e 1 no AP

ESEC do Jari (Federal)
227.126 ha

Flota do Paru (Estadual)
3,6 milhões de ha



Produtos Área Protegida Impacto dos resultados do projeto para a conservação da 
Amazônia

Produto 1: Serviços de apoio, acompanhamento técnico e 
monitoramento do projeto – Equipe multidisciplinar.

Famílias moradoras com aumento do nível de conhecimento 
e práticas de conservação e proteção dos territórios;

Utilização sustentada dos recursos com aumento da renda 
das famílias;

Instituições representativas fortalecidas e atuando na defesa 
e proteção das famílias e dos territórios;

Fluxo de extração, beneficiamento e comercialização de 
produtos da sociobiodiversidade gerando renda e 
dinamizando a economia local.

Aumento da incidência de práticas coletivas e individuais de 
proteção da sociobiodiversidade.

Produto 2: Protocolo de Consulta (Plano de Uso) do 
entorno da ESEC do Jari ESEC Jari

Produto 3: Capacitação e formação em atividades 
econômicas sustentadas com enfoque em gênero e 
geração

FLOTA do Paru
ESEC Jari

Produto 4: Capacitação de organizações comunitárias 
para formação em etnogestão administrativa; gerencial; 
contábil; técnico; jurídico e comunicação.

FLOTA do Paru
ESEC Jari

Produto 5: Planos Participativo de Negócios dos principais 
produtos da sociobiodiversidade territorial.

FLOTA do Paru
ESEC Jari

Produto 6: Unidades de beneficiamento coletivo de 
produtos vegetais não madeireiros instaladas e em 
funcionamento

FLOTA do Paru

Produto 7: Instalação e funcionamento de duas micro 
usinas de castanha-do-Pará. FLOTA do Paru

Produto Gestão: Gestão do projeto
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