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Simple attitudes may changes the World!

UFOPA

Enactus Ufopa
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Elaborado por meio da necessidade de ajudar
pessoas ainda não atendidas por um projeto
anterior, e pensando nessa e na possibilidade de
proporcionar alegria ao máximo de pessoas
construimos o Euterpe - que do grego ευ (bem);
τέρπη (doar) - Doador de Alegria.

QUAL A COMUNIDADE?

Comunidade quilombola de Murumuru,
localizada a 47 km de Santarém. A
comunidade é constituída por 103 famílias
com vida simples e peculiar, mas nos
surpreende por que se destaca como uma
das maiores produtoras de açaí do
município.

Fotograas: Adrison Freire, 2016

QUAL O OBJETIVO?
O Euterpe tem como objetivo principal
otimizar boas práticas na cadeia produtiva
do açaí em Murumuru, tendo em vista uma
produção mais equilibrada, duradoura e
rentável.
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Em parceria com colaborador da Ufopa,
foi possível aproximar a liderança de
Murumuru ao Programa de Fomento ParáRural. Onde se iniciou as
negociações para instalação de uma
Unidade de Beneciamento de frutas.

SELEÇÃO DAS MELHORES
PLANTAS
Com apoio da Cient. Agrária Thais
Vieira e colaboradores, em parceria
com agricultores locais, foi possível
identicar as melhores plantas
(matrizes), para que a partir dessas
seja possível reproduzir mudas em
viveiro.

SEMIFINALISTA DO PRÊMIO BOA AGRICULTURA 2018

PREPARAÇÃO
PARA O MANEJO DE
AÇAÍ
Iniciaremos capacitações estratégicas para
mensuração e controle da produção no
açaizal, a partir desta safra.

Fotograas: Enactus Ufopa, 2017. Thais Vieira & Cia. 2017.

Com o apoio da Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF,
será possível bioconstruir um viveiro, onde estima-se que será
possível cultivar mais 3000 mudas anualmente.
Além de, alinhado a educação ambiental local, será possível
desenvolver atividades de compostagem utilizando resíduos
orgânicos, e para preparação de mudas a reutilização de sacos
plásticos de alimentos não perecíveis.
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Enactus Ufopa
em números
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@ozenilma.costa

#EnactusUfopaTeam
19 Voluntários
2 Professores
Conselheiros
1 Business Advisor
7 organizações envolvidas
+500 km percorridos
+2 mil horas voluntárias
+160.000 pessoas
alcançados
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