
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

LEI N° 083/2002

DISPÕE SOBRE
CREDENCIAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO JUNTO A ÓRGÃOS
FINANCEIROS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA -
PA, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei;

Ari. 1° - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico de
Floresta do Araguaia, através de estudo realizado, fica Autorizada por meio desta Lei à
Credenciar-se junto aos agentes financeiros especializados, à elaborar projeíos e viabilizar
créditos, voltados para desenvolvimento do exíraíivisrno, agricultura, agro-indúsíria,
industria, comércio, turismo e serviços (cópias ern anexo).

Ari. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições ern contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAL\-PA, aos
03 dias do mês de Maio de 2002.

LRLOS BELIZARIO PINTO DE MORAES
Prefeito Municipal

floresta@realonline.com.br
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l- APRESENTAÇÃO:

Para elaboração do Projeto Lei, foram buscados dados existentes do município e as
estimativas foram efetuadas com base em amostragens levantadas ou conhecidas
concretameníe pela aptidão do produtor rural.

Neste Projeto estão condensadas informações sobre a situação agrícola do município de
Floresta do Araguaia, corn a sua principal potencialidade que se destaca a abacaxicultura.

O município de Floresta do Araguaia, é um Município novo, e está em sua
segunda gestão administrativa municipal. Município essencialmente agrícola, destaca-

se como o segundo maior produtor de abacaxi do Brasil.
Os objetivos e metas deste projeto apresentado necessitam serem arduamente

perseguidos por todos os interessados no desenvolvimento de Floresta do Araguaia. O
poder público Federal, Estadual e Municipal, órgãos do setor público agrícola, entidade»
públicas, a iniciativa privada e principalmente os Agentes Financeiros (BASA, BANCO
DO BRASIL, B AMPARA ETC.) precisam acreditar que a solução por este caminho é que
poderá trazer melhores condições ao produtor rural, hoje a classe mais importante deste
município.
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2 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO

2.1 - HISTÓRICO

Projeíada no começo dos anos setenta por um padre já velho que dedicou a sua vida
a serviço dos fracos e dos humildes que esperavam dias melhores em paz.

MONSENHOR AUGUSTO DIAS DE BRITO, a primeira pessoa a visitar a Floresta
das Floresta, celebrou a primeira missa no dia 31/12/71, quando na região só morava a
família BARBADINHO que vivia constaníemente ameaçada pelos índios, aqui esta
comunidade juntamente com Monsenhor Augusto construíram o primeiro campo de pouso
e a capela onde foi celebrada a primeira missa nesta comunidade, após esta época muitas
famílias vieram se estabelecendo atraídas pelas terras férteis e as vastas pastagem naturais
que ofereciam o campo, mas todas com autorização de Monsenhor Augusto, pois este tinha
a intenção de fazer aqui um campo de meditação.

Monsenhor Augusto tinha um amigo Sr. WLISSE VIEIRA acompanhando estes
trabalhos, colabora com Monsenhor Augusto e ajuda a reunir famílias com a criação de
uma escola que deram o nome de Wlisse Vieira, este por se funcionário do Estado, juntos
enviaram documentos ao Sr. Governador do Estado Dr. Alacid da Silva Nunes, solicitando
requerimento de 20 glebas de 900 alqueires de terra que foi publicado no diário oficial do
Pará no dia 19/04/1973 a criação da colónia com 17 glebas.. No dia 28/04/1.991 foi
aprovado o direito de votar o plebiscito para a emancipação do distrito de Floresta do
Araguaia que pertencia ao município de Conceição do Araguaia, e no dia 07/04/92 foi
aprovado no (TJE) Tribunal da Justiça do Estado, finalmente os Florestenses tinham o
direito de votar para escolher seu próprio prefeito assim como: Cumaru do Norte, Água-
azul, Eldorado dos Carajás, Pau-darco, outros, mas infelizmente um deputado Estadual da
região tinha interesse de usar ainda os votos dos florestenses para se eleger prefeito da sede
do município na eleição subsequente, impedindo ainda a emancipação de Floresta. Com
ajuda de pequenos empresários e associações de produtores que surgiram, tiveram um
importante papel no desenvolvimento da agricultura e demonstrando força corno
organização de classe também na sede do distrito. A emancipação de fato só veio acontecer
de acordo com a lei 5.760 de 15 de outubro de 1.993, e publicado no Diário oficial no dia
03 de novembro de 1.993. A eleição de Floresta do Araguaia só veio acontecer no dia
03/10/1.996, tornando o primeiro prefeito de Floresta do Araguaia no dia 01/01/1.997.
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2.2 - ÁREA E LOCALIZAÇÃO

O Município possui uma área de 3.465,41 Km2, está localizada no sul do Estado e

limita-se com:

• Conceição do Araguaia
• Xinguara
• Rio Maria
• Pau-Darco
• Redenção
• Estado Tocantins

Floresta do Araguaia está localizada á 44 Km da PA-150, à margem direita sentido
Redenção Rio Maria, com uma distância de 77 Km de Rio Maria, 97 Km Redenção, 114
Km para Conceição do Araguaia divisa com o Estado do Tocantins, ficando com uma
distância de 900 Km para Belém.

2.3 - POPULAÇÃO

Total: 14.286 habitantes (IBGE) censo 2.000
População Rural: 9.399 habitantes
População urbana: 4.887 habitantes
Densidade Demográfica: 4,12 Hab. Por Km2

2.4 - ASPECTOS NATURAIS

O município possui topografia plana a levemente ondulada com incidência de
algumas serras. Os solos são de fertilidade média a alta, , ocasionando em algumas áreas
com incidência de solos com fertilidade baixa, há rnaior incidência de latossolos podzólico,
a vegetação é formada de mata, e campo. O clima é quente e úmido com chuvas bem
distribuídas durante o ano e uma pluviosidade em torno de 1.750 mm, com temperatura em
torno de 25 a 33 Graus centígrados. O município possui uma malha fluvial bem elevada,
distribuída entre rios e córregos, tendo também lagos e grande parte da costa do seu
município banhada pelos Rio Araguaia Pau-D'arco, também tem grandes reservas
minerais, sendo que uma delas está sendo explorada como: o garimpo do Babaçu, que está
sendo explorado pela Mineração Vale das Andorinhas, trazendo assim grandes divisas e
riquezas para o município. O município tem sua economia voltada para a pecuária de leite e
cria, e na área da agricultura se destaca com a cultura do abacaxi que representa hoje como
o maior produtor do estado do Pará e o segundo maior do Brasil em termos de área
plantada, tendo em torno de 12.000 ha.
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2.5 - INFRA ESTRUTURA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

Entidades públicas e/ou privadas prestadoras de assistência técnica e extensão rural
Departamento Municipal de Agricultura da SMDE: 01 Engenheiro Agrónomo e 04
Técnicos Agrícolas, com estrutura básica de Escritório (02 computadores, arquivos
suspenso, 03 motos, etc.)
Secretaria Mul.de Meio Ambiente e Recursos Hídricos: 01 Engenheiro Agrónomo e 02

Técnicos Agrícolas;
COOMAFA com 01 Técnico Agrícola.

Canal de televisão: 02 repetidores e 01 transmissora local (TVF)
01 Posto dos serviços dos correios e telégrafos.
Serviços da Telemar com várias linhas telefónicas.
06 Linhas de ônibus sendo 01 para Conceição do Araguaia, 01 para distrito de Bela
Vista, 01 que liga Xinguara a Araguaína passando por Floresta do Araguaia, 01 de
Floresta a Rio Maria via Bambu, , 01 linha do distrito de Bela Vista via Santa Maria, 01
de Floresta a Redenção.
Energia elétrica é fornecida diretamente da usina de Tucuruí.
Bancos: Brasil (Rio Maria, Redenção e Conceição do Araguaia) Basa ( Conceição do
Araguaia) e Banpará já instalada no Município de Floresta

2.6 - ORGANIZAÇÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO

• Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
• 25 Associações de Produtores Rurais;
• 01 Associação de Pescadores;
• 01 Associação de Artesãos e Lapidários
» 01 Cooperativa Mista Agropecuária;
« 06 Conselhos Municipais: Saúde, Merenda Escolar, Educação, Assistência Social, Dos

Direitos das Crianças e Adolescentes e Desenvolvimento Rural;
» 01 Comissão Mui. De Emprego e Renda;
• O l Associação de Bairros;
• 01 Associação das Mulheres;
» OI Pastoral da Criança.
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2.7 - ESTRUTURA FUNDIÁRIA

O município é ocupado em toda extensão territorial por pequenas, média e algumas
grandes propriedades. Sendo assim distribuídas:

Parceleiros em PA do INCRA: 1.800 Propriedades com área média de 75 ha.
Proprietários com título definitivo: 900 Propriedades com área média de 200 ha.
Posseiros ocupaníes: 250 propriedades com área média de 140 ha.

Devido o município ter sido criado em 1.993 e ter tido seu desmembramento
somente em 1997 não temos dados específicos da distribuição das áreas, os apresentados
acima tem como bases estimativas feitas pela SMDE.

2.8 - ASPECTOS ECONÓMICOS:

Economia de Floresta do Araguaia, é baseada na produção agropecuária, sustentada
por pequenos produtores nas aíividades de produção de fruías, grãos e gado de leite e corte.
A criação de gado de corte é praticada por poucos pecuaristas, a criação de gado de leite e
cria é o que predomina na área da pecuária, mas o que desponta com grande desempenho é
a agricultura com especialização a cultura do abacaxi que faz de Floresta do Araguaia o
maior produtor do Estado e o segundo maior do Brasil em área plantada em torno de 12.000
ha, Floresta também desponta na cultura de cará-inhame, sendo o maior produtor do Estado
do Pará, tendo também uma produção significativa nas culturas de Banana, Milho e Feijão
além de outros produtos.

Com o financiamento do PRONAF-A e FNO - Especial, houve um crescimento
substancial na produção agropecuário principalmente de leite.

Em Floresta não existe mão-de-obra ociosa, a agricultura, principalmente a
abacaxicultura, absorve toda a mão-de-obra local, inclusive importa mão-de-obra de
municípios e Estados vizinhos.

A comercialização dos produtos agrícolas do município é feita pequena parte no
município, a produção de grãos é comercializada nos municípios vizinhos, e a produção de
abacaxi é comercializada frutos "in natura" em sua maioria nos Estados do Centro, Sul e
Nordeste. Frutos não comercializados "in naíura" é destinados a Fábrica Flora,
industrializando o fruto que é vendido na forma de concentrado, para os países da Europa.

No município não existe estrutura de armazenamento de grãos, portanto a
comercialização dos produtos é feita logo após a colheita.
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CALENDÁRIO AGRÍCOLA, ORÇAMENTO DE
APLICAÇÃO, CAPACIDADE DE PAGAMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO DA CULTURA DO
ABACAXI NO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO
ARAGUAIA

l - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Operação

Limpeza

Gradagem pesada
Gradagem leve
Abertura de sulcos ou
Coveamento

Plantio
1° Adubação
2° Adubação
3° Adubação
Aplicação de
herbicidas
Capinas

Indução floral

Pulverizações

Cobertura dos frutos

Colheita

Época / Estágio da cultura
1° e 2° Quinzena de
agosto/02
2° Quinzena de setembro/02
2° Quinzena de setembro/02
2° quinzena de outubro /02

2° Quinzena de outubro/02
2°Quinzena de novembro/02
1° Quinzena de fevereiro/03
2° Quinzena de abril/03
Até 30 dias após o plantio
repetir após 90 dias
Durante todo o ciclo, sempre
que houver necessidade
1° e 2° Quinzena de
outubro/03
1° aos 45 dias após a
indução 2° aos óOdias após a
indução
3° aos 75 dias após a indução
1 5 dias após a última
pulverização
Março/2.004

Obs.
Catação e destruição de resto culturais

Os sulcos devem ser abertos ser abertos
pouco antes do plantio para evitar
ressecamento excessivo ou entupimento
Fazer seleção das mudas
Utilizar 15 g/planta da fórmula 16-08-24*
Utilizar 17 g/planta da fórmula 20-05-20*
Utilizar 18g/ planta da fórmula 20-00-30*
Os mais indicados para a cultura são:
Karmex, Diuron, Cention ou krovar

Produtos indicados. Carbureto de Cálcio e
Ethrel
Inseticidas recomendados: Folidol,
Folisuper ou Sevim
Fungicida recomendado: Benlate.
Uso obrigatório do EPI.

"Dosagens e fórmulas mais indicadas na região, podendo ser alteradas ou substituídas a
critério da assistência técnica e/ou resultados da análise de solo.
**Todas as recomendações serão feitas através de receituário agronómico, emitido pelo
técnico responsável pelo projeto.
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2 - ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DO CREDITO PARA CUSTEIO DE 01
HECTARES DE ABACAXI, NO PERÍODO AGRÍCOLA DE 2.002 A 2004, COM
PRODLITIVIDADE ESTIMADA EM 32.000 Kg/ha, CONFORME DISCRIMINADO
ABAIXO:

DISCRIMINAÇÃO

PRIMEIRA PARCELA
* SERVIÇOS
GRADAGEM
LIMPEZA

SULCAMENTO
PLANTIO
CAPINA MANUAL
CAPINA QUÍMICA
ADUBAÇOES (3 aplic.)
INSUMOS
MUDAS
ADUBOS NPK
HERBICIDA (krovar)
SUBTOTAL
SEGUNDA PARCELA
* SERVIÇOS

INDUÇÃO FLORAL
PULVERIZAÇÕES
COBERTURA DE FRUTOS
INSUMOS
INDUTOR FLORAL
INSETICIDAS
FUNGICIDA
ESPALHANTE ADESIVO
JORNAL
SUBTOTAL :..

QTD.

4
0.5

2

20
25
3
6

25
1.25

4

3
9
20

1.5
4
4
3

120

UNID.

HTP
HTP
HTP
HD
HD
HD
HD

MIL
TON
KG

HD
HD
HD

LT
LT
KG
LT
KG

- .'

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

55,00
55,00
55,00
15,00
15,00
15,00
15,00

40,00
760,00

60,00

15,00
15,00
15,00

80,00
30,00
75,00

5,00
0,50

VALOR TO
TAL (R$)

220,00
27.50

110,00
300,00
375,00
45,00
90,00

1.000,00
950,00
240,00

R$ 3.357,50

45,00
135,00
300,00

120,00
120,00
300,00

15,00
60,00

R$ 1.095,00

ÉPOCAS DE
UTILIZAÇÃO

IMEDIATO

01/08/2.003

j TOTAL GERAL j R$ 4.452,50
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3 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO DOS RECURSOS APLICADOS

Receita Bruta:
20.000 frutos venda in natura R$ 0,40 / un = R$ 8.000,00

6.000 Kg venda fábrica R$0,10/Kg = R$ 600,00

75.000 mudas R$ 0,04/um = R$3.000,00

TOTAL RS 11.600,00

Custo Total do Projeío:
Custo Orçamento + Tx 10%ano(18 meses)

CTP= 4.452,50 + 667,88

CTP = RS 5.120.38

Receita Líquida:
Receita Bruta Custo Total do Projeto

RL= 5.120,38-11.600,00 =

RL = RS 6.479,62

RECEITA LIQUIDA PREVISTA PARA O PROJETO = RS 6.479,62

4 - COLHEITA E BENEFICIAMENTO:
A colheita ocorre entre Fevereiro e Maio, sendo esperado uma produtividade de

20.000 frutos/ha para venda in-natura e 6 ton./ha destinados à industrialização.

5 - DESTINO FINAL DA PRODUÇÃO
Mercado

Os frutos para consumo in-natura, são comercializados em todas as capitais e todas
as grandes cidades do Ceníro-sul do Brasil, países do mercosul e litoral do nordeste. O
transporte dos frutos é feito a grane! em caminhões com destinos aos Ceasas, Atacadistas
Hortifrutigranjeiros e supermercados. A forma de pagamento é a vista, em espécie ou em
cheque. Frutos que não são comercializados in-natura, tem como destino a Agroindustria
Flora no qual é processado e comercializado como concentrado para Europa, Estados Unids
e América Central.
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