
 

 

Projeto                     Realizado por:                            Financiado por:                 

TRANSPARÊNCIA DO PROJETO ARAPAIMA: REDES PRODUTIVAS 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL N0 14.2.0989.1 

 

 

Produtos / 
Serviços 

Execução 2015 / 2016 / 2017/2018 

Física Financeira 

FOMENTO E 
ESTRUTURAÇÃO 

DO MANEJO 
PESQUEIRO 

• Diagnóstico da cadeia produtiva do pirarucu (Arapaima gigas) 
nos municípios de Jutaí e Carauari; 

• Elaboração de etnomapas de recursos pesqueiros na região do 
município de Jutaí, visando qualificar os planos de manejo 
pesqueiro; 

• Capacitação de contadores de pirarucu (Arapaima gigas) nos 
municípios de Jutaí e Carauari; 

• Capacitação em beneficiamento, armazenamento, confecção de 
apetrechos de pesca e legislação pesqueira nas regiões de 
Carauari e Jutaí/AM; 

• Apoio técnico na elaboração dos planos de manejo, atualização 
dos zoneamentos dos lagos e relatórios da pesca do pirarucu 
manejado nos municípios de Jutaí e Carauari; 

• Intercâmbio de experiências de pesca do pirarucu (Arapaima 
gigas) entre indígenas da TI Deni e ribeirinhos da RDS Uacari; 

• Apoio técnico e logístico (insumos) para a realização dos 
encontros de planejamento anual da pesca do pirarucu nas 
regiões de Jutaí e Carauari;  

• Apoio técnico, insumos e material de expediente para realização 
do monitoramento da contagem de pirarucu na região de Jutaí e 
Juruá;  

• Apoio com insumos e estruturas (chalanas), para realização da 
pesca e escoamento da produção do pirarucu manejado para 
comercialização na região de Jutaí e do Juruá; 

• Apoio logístico e técnico para realização da reunião de 
avaliação e monitoramento da pesca no Território do Médio 
Juruá e Jutaí; 

• Aquisição de apetrecho de pesca, visando aumentar a 
capacidade e garantir a sustentabilidade da pesca das regiões 
de manejo; 

• Aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e 
materiais/equipamentos, visando as boas práticas no 
processamento do pirarucu manejado;  

• Construção da unidade de monitoramento e beneficiamento do 
pirarucu na TI Deni; 

• Apoio e articulação na comercialização de pescado e 
organização de feiras locais. 

• Apoio técnico na comercialização do pirarucu de manejo da ACJ 
ao PAA, na região de Jutaí; 

• Elaboração do Plano de Negócios do pirarucu na TI Deni e na 
região de manejo do município de Jutaí; 

• Elaboração do estudo de mercado do couro do pirarucu; 

• Apoio à realização de seminários regionais sobre políticas 
públicas pesqueiras; 

• Articulação nos fóruns de tomada de decisão que visam 
fortalecer a cadeia de valor do pirarucu (CPorg / MAPA e 
Coletivo da Cadeia de Valor do Pirarucu);  

• Apoio a viagens de lideranças para agenda e reuniões nos 
centros urbanos (Manaus / Tefé / Tabatinga), visando 
articulações institucionais e a viabilização das autorizações das 
cotas anuais de manejo.  

R$ 603.063,73 
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Produtos / 
Serviços 

Execução 2015 / 2016 / 2017 / 2018 

Física Financeira 

FOMENTO E 
ESTRUTURAÇÃO 
DO MANEJO DE 

PRODUTOS 
FLORESTAIS 

NÃO 
MADEIREIROS 

• Diagnóstico da cadeia produtiva de Produtos Florestais Não 

Madeireiros (PFNM) no município de Jutaí; 

• Etnomapeamento participativo de PFNM na Terra Indígena Deni; 

• Elaboração do Plano de Manejo dos Produtos Florestais Não 

Madeireiros na TI Deni;  

• Capacitação em manejo extrativista em TIs do município de 
Jutaí, na RDS-Cujubim e na TI Deni; 

• Treinamento para relações de comercialização justa e 
sustentável e planejamento da gestão de PFNM e outros 
produtos na TI Biá; 

• Intercâmbio de experiências entre indígenas da TI Deni e 

ribeirinhos da RDS Uacari; 

• Apoio com insumos e estruturas (chalanas) para coleta e 

realização do escoamento da produção dos PFNM para 

comercialização na região de Jutaí e Juruá; 

• Aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e 

materiais/equipamentos, visando as boas práticas no manejo 

dos produtos florestais não madeireiros; 

• Elaboração do Plano de Negócio dos PFNM na TI Deni; 

• Apoio a viagens de lideranças para agenda e reuniões nos 

centros urbanos (Lábrea), visando viabilizar a anuidade para 

coleta e comercialização dos PFNM;  

• Articulação e fortalecimentos dos fóruns de tomada de decisão 

que visam fortalecer a cadeia de valor dos PFNM (Território 

Médio Juruá e Rede Maniva de certificação socioparticipativa);  

• Sensibilização dos parceiros comerciais locais de Jutaí, visando 

melhorar a política do preço justo e diminuir o incentivo à 

comercialização de ilícitos nas áreas protegidas.  

• Implementação do plano de vigilância territorial e proteção dos 
recursos naturais da TI Rio Biá; 

• Aquisição de equipamentos (canoas, motores, kit radiofonia) e 
insumos para viabilizar a vigilância territorial das terras 
indígenas e unidades de conservação de Jutaí e Médio Juruá; 

• Estabelecer acordos comunitários e intercomunitários de ações 
de vigilância territorial na região de Carauari/AM e Jutaí.  

R$ 646.594,26 

Produtos / 
Serviços 

Execução 2015 / 2016 / 2017 / 2018 

Física Financeira 

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL 

DE DUAS 
ASSOCIAÇÕES 
INDÍGENAS E 

DUAS 
ASSOCIAÇÕES DE 

PRODUTORES 
EXTRATIVISTAS  

• Formação em Cadeias Produtivas Sustentáveis (COPIJU, 
ASPODEX e AERDSC).  

• Oficinas de fortalecimento do associativismo, cooperativismo 
e apoio as associações; 

• Oficinas de Planejamento orçamentário familiar, planejamento 
comunitário e organização comunitária para comercialização; 

• Oficinas em gestão administrativa e gestão de projetos para 
associações; 

• Oficinas de políticas públicas voltadas para os direitos dos 
comunitários, cooperativismo. 

R$ 1.589.032,84 
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• Aquisição / manutenção de equipamentos e insumos para 

aumentar a articulação, mobilidade e capacidade operacional 

das organizações (COPIJU, AEREDSC, AMARU e ASPODEX);  

• Apoio por meio de contratação de serviços (internet, contador) 

para aumentar a capacidade operacional das organizações 

(COPIJU, AERDSC e ASPODEX); 

• Reforma do escritório / casa de apoio da produção do COPIJU; 

• Aquisição de dois barcos 55 Hp para apoiar a mobilidade, 

articulação no território e o transporte de pescado e Produtos 

Florestais Não Madeireiros em Jutaí (COPIJU e AERDSC);  
• Aquisição de um motor 115 (4 tempos) e Construção do barco 

geleiro da AMARU com capacidade de armazenamento de 30 

toneladas em Carauari; 

• Apoio e promoção de intercâmbios e acordos coletivos, 

visando o fortalecimento das organizações das cadeias de 

valores e ações de vigilância nos territórios de Jutaí e Carauari 

(AERDSC, ASPODEX e COPIJU);  

• Apoio técnico e logístico na articulação e organização dos 

espaços políticos tradicionais (assembleias, encontros, 

expedições, festas e rituais tradicionais); 

• Apoio em viagens para representação em fóruns, seminários 

e espaços políticos de fortalecimento das organizações e 

cadeias de valor (COPIJU, ASPODEX e AERDSC); 

• Articulação e fortalecimentos da ASPROC e ACJ, parceiros 

estratégicos inseridos na cadeia de valor dos produtos da 

sociobiodiversidade, do território do Médio Juruá (Carauari) e 

Médio Solimões (Jutaí). 

• Implementação da infraestrutura da cadeia produtiva de 

Produtos Florestais Não Madeireiros em Carauari/AM 

(Construção de 15 galpões de secagem de sementes e 100 

unidades de secagem familiar); 

• Construção de flutuante de armazenamento da produção dos 

Katukina, no município de Jutaí. 

  

COMPONENTE 
Execução 2015 / 2016 / 2017 / 2018 

Física Financeira 

COMUNICAÇÃO 
DO PROJETO 

• Aquisição de equipamento para comunicação; 

• Elaboração de produtos de identidade visual e divulgação do 
projeto; 

• Confecção de materiais de comunicação para os eventos 
promovidos pelo projeto; 

• Elaboração do fascículo para relatório anual; 

• Publicação final – Desafios da produção sustentável de pirarucu 
e óleos nas bacias do Jutaí e Juruá/AM; 

• Elaboração de vídeo sobre o projeto; 

• Registro fotográfico das atividades do projeto; 

• Camisetas do projeto; 

• Presença do comunicador nas áreas de atuação do projeto.  

R$ 423.111,00 
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COMPONENTE 
Execução 2015 / 2016 / 2017 / 2018 

Física Financeira 

IMPLEMENTAÇÃO 
DE ESCRITÓRIOS 

LOCAIS, 
CONSTITUIÇÃO 
DAS EQUIPES 

TÉCNICAS  

• Planejamento, monitoramento e avaliação das ações do 
projeto; 

• Aquisição de equipamentos; 
• Implantação e estruturação das bases de Jutaí e Carauari/AM 

(escritórios).  

R$ 2.413.912,89 

COMPONENTE 
Execução 2015 / 2016 / 2017 / 2018 

Física Financeira 

GESTÂO DO 
PROJETO • Gestão do Projeto. R$ 810.635,44 


