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COMUNIDADE DO PORTUGUÊS RECEBE OFICINA
SOBRE TURISMO COMUNITÁRIO
Desenvolvimento Econômico
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Aldo - Boas práticas na extração de Copaíba da
Comunidade do Português, em Faro

Aldo (esq.) e Adenilson (dir.) orientam os extrativistas de Faro na noite anterior à expedição pela floresta

Aldo começou a extração de óleo de copaíba
cedo, incentivado pelo avô. Na época, pagavam Nessa formação, aprendeu a cuidar das copaib5 reais o quilo, não valia a pena . Com o tempo,

eras para que continuem saudáveis após a

conseguiu aperfeiçoar a forma de extrair e

extração e, inclusive dar mais óleo de tempos

melhorar o valor de compra, encontrando

em tempos. Dessa forma, o produto ganha

atravessadores que lhe dariam até 30 reais por

mais valor.

quilo de óleo extraído. Tudo mudou, a partir de

Foi a partir dessa visão, que o Programa

um treinamento sobre a extração sustentável da Territórios Sustentáveis convidou o Sr. Aldo
copaíba, do Programa Origens Brasil, realizado

para compartilhar sua experiência com

pelo Imaflora.

extração sustentável da copaíba para os extra-
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tivistas da comunidade Português. Na última
semana de maio, ele e Adenilson, ambos
moradores da comunidade quilombola
Tapagem, localizada no rio Trombetas,foram
os protagonistas da formação de mais de 10
moradores da comunidade Português, na
região da Floresta Estadual de Faro. Em
quatro dias, Aldo e Adenilson ensinaram os

Mapeamento e documentação das copaiberas na floresta de Faro

extrativistas farenses sobre as boas práticas
da extração sustentável da copaíba, multiplicando esse conhecimento e garantindo a preservação
da Floresta e o aumento da geração de renda na região.
Este trabalho faz parte do eixo de desenvolvimento econômico do Programa Territórios Sustentáveis, que já havia realizado duas semanas antes, um mapeamento de 89 árvores de copaíba na
região e formado 30 agentes
ambientais comunitários.
Alguns dos moradores da
comunidade Português foram
capacitados para uso de GPS e
estão elaborando um mapa de
todas as copaibeiras do
território da comunidade para
realizar a extração - a partir de
agora – de forma sustentável.
Extração da copaiba na floresta de Faro
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Comunidade do Português recebe oficina sobre
Turismo Comunitário

Nailza Pereira falando sobre turismo comunitário na comunidade do Português

Para colaborar com a estratégia de

comunidade e contribuir para que o poder

desenvolvimento econômico local, a

público dê atenção a estas questões com mais

turismóloga Nailza Pereira, do Programa

urgência”, comenta a turismóloga. “Ao mesmo

Territórios Sustentáveis, realizou uma oficina de

tempo, é uma oportunidade de geração de

turismo comunitário junto à comunidade do

renda e desenvolvimento de novas habilidades

Português, no município de Faro. Com mais de

para os moradores da região”, completa.

15 presentes, Pereira explicou desde o conceito

A oficina atraiu moradores que já atuam em

de turismo tradicional, até as possíveis

áreas relacionadas ao turismo, como

oportunidades de desenvolvimento econômico cozinheiras, piloteiros (guias e barqueiros) e
local que a comunidade pode se beneficiar

mateiros acostumados a andar pelas trilhas da

desta atividade.

região. Nessa visita, Nailza aproveitou para

“A comunidade passa por um momento

conhecer algumas trilhas para dentro da

delicado, sem energia e, consequentemente,

Floresta Estadual de Faro, encontrando belas

sem água potável. A mobilização em torno do

paisagens, igarapés e uma estrutura em

turismo comunitário pode construir uma

construção que poderá receber os turistas.

relação importante com pessoas de fora da

Por dentro dos territórios sustentáveis

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / REGISTRO DE ATIVIDADES
MAIO / SEMANA 4 / 2017

TURISMO COMUNITÁRIO E VALORIZAÇÃO DE SABERES TRADICIONAIS

Sr. Pedro e família fazendo farinha na comunidade do Português, em Faro

Durante a semana, foi possível conversar com a

participar daquele mesmo ritual, reforçando

família do Sr. Pedro, enquanto eles produziam

que “o interessante do turismo comunitário é

farinha de mandioca para ser comercializada

que as pessoas possam conhecer a realidade

em Faro. Ele e sua família fizeram a roça e hoje

dos moradores locais e participar de experiên-

plantam a mandioca, colhem, descascam,

cias reais do cotidiano”. A família do Sr. Pedro

trituram, secam e torram a farinha, em um

ficou empolgada com a possibilidade de

processo coreografado, muito bonito de se

receber pessoas de outros lugares e viu uma

observar. Os olhos de todos se encheram de

oportunidade de aumentar sua renda, além de

orgulho quando Nailza comentou que turistas

se sentirem valorizados por apreciadores de

do mundo inteiro pagariam para assistir e

seu meio de vida tradicional.

Sobre o territórios sustentáveis
O Programa Territórios Sustentáveis tem o
objetivo de contribuir para a construção de uma
estratégia de desenvolvimento territorial
sustentável em Oriximiná, Faro e Terra Santa,
municípios do oeste do Pará. Iniciado em 2015,
é estruturado para durar 15 anos e realizado
pelas Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscips) Agenda Pública,
Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e
Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon). Conta atualmente com a
parceria e apoio financeiro da Mineração Rio do
Norte (MRN).

O PROGRAMA ESTÁ DIVIDIDO EM 5 EIXOS:
Gestão Pública
Capital Social
Desenvolvimento Econômico
Gestão Ambiental
Quilombola
Para mais informações acesse www.territoriossustentaveis.org.br
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