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Apresentação
É com grande satisfação que o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) lança o portfólio do
Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-ECOS) no Cerrado e na Caatinga, contendo as iniciativas
apoiadas nesses biomas, no período de 2013 a 2018, com recursos do Fundo para o Meio Ambiente Global
(GEF), executado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Com este
material, esperamos dar visibilidade ao conjunto de projetos apoiados pelo programa, explicitando os benefícios socioambientais, territoriais e globais gerados e, assim, demonstrar a importância dos mecanismos de
apoio a iniciativas dessa natureza.
Abrindo o portfólio, são apresentados três textos relevantes para o programa. O primeiro, sobre a experiência-piloto adotada pelo PPP-ECOS em parceria com a Iniciativa Satoyama, que trata da abordagem de
paisagens produtivas ecossociais. Já o segundo, apresenta o estudo realizado pelo ISPN com o intuito de
demonstrar a capacidade dos projetos do Cerrado e da Caatinga em gerar benefícios diretos para a mitigação
de efeitos das mudanças climáticas. Por fim, o terceiro texto traz o relato do II Encontro de Experiências e
Aprendizados PPP-ECOS no Cerrado e na Caatinga, realizado em maio de 2018, em Brasília, pontuando algumas reflexões e aprendizados colhidos durante o evento.
Na sequência, apresenta-se o portfólio dos projetos, organizados por bioma onde estão inseridos, Cerrado
ou Caatinga, e agrupados por estado. Inicialmente, apresentamos o bioma, suas características e desafios, e
ressaltamos a relevância dos projetos para sua conservação. São 104 projetos no total, executados por 87
organizações, dentre as quais 17 tiveram projetos com segunda fase de execução. Adicionalmente, estão
incluídos os sete projetos da Iniciativa Satoyama (vide página 14), inseridos no bioma Cerrado.

Quadro 1. Quantidade de projetos e organizações apoiados pelo Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-ECOS) no Cerrado e na Caatinga, no período de 2013 a 2018.
Bioma

No de Projetos

No Organizações

Cerrado

57
7*

47
7*

Caatinga

40

33

TOTAL

104

87

(*) Projetos apoiados pela Iniciativa Satoyama
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Cada organização apoiada possui uma ficha resumo com os seguintes dados: informações sobre o proponente, resumo do projeto, principais ações realizadas e resultados
alcançados, período de execução, valor aportado e contrapartida fornecida pela comunidade e seus parceiros. Além disso, para facilitar a leitura, cada projeto terá a indicação
visual dos temas aos quais se relaciona, assim definidos:

BENEFICIAMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DA SOCIOBIODIVERSIDADE

PRODUTOS DAS ABELHAS

AGROECOLOGIA E RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL

GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL
EM TERRAS INDÍGENAS E OUTROS
TERRITÓRIOS TRADICIONAIS
TECNOLOGIAS APROPRIADAS DE
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

JUVENTUDE RURAL

PROTAGONISMO DAS MULHERES

Portfólio 2013 - 2018

Os projetos englobados no tema “Beneficiamento e comercialização de produtos da sociobiodiversidade”
são os que envolvem, por exemplo: beneficiamento, desenvolvimento e aprimoramento de produtos; construção, ampliação e estruturação de agroindústrias comunitárias; capacitações em boas práticas de produção;
beneficiamento e gestão de agroindústrias; planejamento da comercialização (estudos de mercado, planos de
negócios); acesso e diversificação de mercados; estruturação de redes de comercialização; entre outros. Todos esses aspectos do aprimoramento da produção agroextrativista são importantes para viabilizar a estratégia de conservação por meio do uso sustentável da biodiversidade, que possibilita a melhoria da qualidade
de vida das comunidades ao gerar renda a partir do Cerrado e da Caatinga, valorizando esses ecossistemas.
O tema “Produtos das abelhas” contempla os projetos que atuam com produção de mel de abelhas, tanto
Apis quanto espécies da biodiversidade brasileira, e seus derivados, como cera alveolada, própolis e pólen. Esses projetos apoiaram, principalmente, a construção ou estruturação de casas de mel e meliponários; manejo
e proteção de jardins e pastos apícolas e melíponas; aprimoramento da produção, com ações de capacitação,
melhoria de rótulos e embalagens; bem como ampliação de acesso a mercados.
O selo “Agroecologia e recuperação ambiental” abrange uma gama de projetos que contribuem para a
melhoria do manejo agrícola das propriedades, com a adoção de práticas agroecológicas, tais como: resgate
e reprodução de sementes crioulas; pecuária ecológica; cobertura do solo; uso de defensivos ecológicos; sistemas agroflorestais (SAFs); entre outras. São abrangidos, também, projetos com ações para a recuperação
das paisagens por meio do emprego de diversas técnicas, dependendo do contexto local, como plantio de
mudas; plantio direto de sementes; cercamento de áreas para regeneração natural; recuperação dos solos;
dentre outras.
Outro conjunto de projetos é caracterizado com o selo “Gestão territorial e ambiental em terras indígenas e outros territórios tradicionais”. Esses projetos englobam ações que contribuem para o fortalecimento
da gestão territorial e ambiental de territórios, demarcados ou não, de povos indígenas e de comunidades
tradicionais, como quilombolas, comunidades de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, quebradeiras de coco
babaçu e vazanteiros. Esses projetos colaboram com a manutenção dos territórios e possibilitam a melhoria
do potencial de conservação dessas grandes áreas, sempre a partir da valorização dos conhecimentos tradicionais, ao promover a proteção de nascentes; discussões acerca do planejamento dos territórios; acordos
comunitários; mapeamentos; zoneamentos; e manejo do fogo.
O tema “Tecnologias apropriadas de convivência com o semiárido” ressalta os meios criativos e as tecnologias sociais apropriadas e adotadas pelas comunidades para melhorar sua convivência com as características
da região semiárida brasileira, principalmente a escassez de recursos hídricos. São os projetos que incluem
tecnologias de captação, armazenamento e uso racional de água da chuva; reúso de água cinza; construção de
barragens subterrâneas; terraços em curva de nível; canteiros econômicos; entre outras.
Juventude rural e protagonismo de mulheres são temas transversais presentes em muitos projetos apoiados. Dada a relevância do assunto para o meio rural, estão identificados ao longo do portfólio todos projetos
que promovem seu fortalecimento e empoderamento.
Importante mencionar que grande parte dos projetos incluem capacitações nos diferentes temas acima
mencionados, por meio de cursos, oficinas, palestras, além de intercâmbios e dias de campo para a troca de
experiências. Dessa forma, os beneficiários dos projetos podem aprimorar e qualificar seu trabalho. Dentre as
práticas de capacitação, destacam-se os intercâmbios entre comunidades, que têm se mostrado experiências
extremamente ricas, tanto para quem compartilha seus saberes quanto para quem aprende, fortalecendo os
vínculos entre comunidades e facilitando o processo de aprendizagem.
Assim, com este portfólio, espera-se demonstrar como os projetos apoiados pelo PPP-ECOS conciliam a
conservação por meio do uso sustentável dos biomas, com a geração de benefícios econômicos e sociais, como
soberania alimentar; trabalho; renda; dignidade; autoestima e qualidade de vida para comunidades e biomas
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onde estão inseridos. Para alguns, as iniciativas podem parecer pequenas, isoladas, mas quando se amplia
a visão, é possível ver que elas compõem um movimento crescente e integrado de ações positivas, que vêm
inspirando outras comunidades, organizações sociais, apoiadores e, também, outros países.

PROJETOS APOIADOS PELO PPP-ECOS/GEF ENTRE 2013 E 2018

CERRADO

CAATINGA

Portfólio 2013 - 2018

Introdução
O ISPN é uma organização não governamental, sediada em Brasília, que desde 1990 atua no campo socioambiental no Brasil, com foco prioritário nos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia. O Instituto visa contribuir para possibilitar o desenvolvimento sustentável com maior equidade social e equilíbrio ambiental, com
foco em povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. Para isso, busca a democratização do acesso a recursos financeiros, conhecimentos e informações de forma adaptada à realidade e às
necessidades desse público, como também o fortalecimento da relação entre pesquisadores e comunidades.
O ISPN é responsável pela gestão do PPP-ECOS desde 1994. O programa busca promover modos de vida
sustentáveis que contribuam para gerar benefícios socioambientais, por meio da concessão de pequenas doações a organizações não governamentais e de base comunitária. As doações são concedidas para a execução
de projetos com impactos ecossociais positivos nos biomas.
O PPP-ECOS foi criado a partir de parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com financiamento do Small Grants Programme (SGP), do Fundo para o Meio Ambiente Global
(GEF). Com atuação desde 1993, o SGP está implementado em mais de 120 países, promovendo a estratégia
de conservação por meio do uso sustentável da biodiversidade e da melhoria de vida de comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares.
No Brasil, a administração do SGP encontra-se a cargo do PNUD e do ISPN, que atua como Coordenação
Técnico-Administrativa (CTA). A priorização das propostas a serem apoiadas e a definição de diretrizes gerais
do programa são feitas com o apoio do Comitê Gestor Nacional (CGN), composto por representantes de órgãos governamentais, PNUD, organizações da sociedade civil e da academia.
Na época da criação, o programa atuava na linha temática de biodiversidade e apresentou caráter inovador ao concentrar seus esforços no bioma Cerrado, quando a maioria das ações ambientais estavam voltadas
essencialmente para a proteção da Amazônia. Entre 2010 e 2013, o programa passou por alterações em
relação ao formato do apoio recebido pelo GEF, essas mudanças culminaram na ampliação do foco geográfico
para o bioma Caatinga e na expansão da linha temática, incluindo ações relacionadas a mudanças climáticas
e degradação de terras.
Além disso, em 2013, o PPP-ECOS passou a acessar recursos do Fundo Amazônia, provenientes principalmente das cooperações norueguesa e alemã, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Assim, teve sua atuação ampliada para a Amazônia, especificamente para os municípios
localizados nos estados do Maranhão, Tocantins e de Mato Grosso, conforme a Portaria nº 96, de 27 de março
de 20081.
O programa, ao longo de sua existência, tem mostrado impactos sociais e ambientais significativos e duradouros. Desde sua criação, 556 projetos foram apoiados, dentre os quais 412 pelo PPP-ECOS/GEF e 144
por outras fontes, totalizando um aporte equivalente a mais de US$ 14 milhões em ações que promovem a
conservação da natureza com desenvolvimento local.
Este portfólio apresenta os projetos contemplados pelo PPP-ECOS, com apoio do GEF, entre os anos de
2013 e 2018, período em que foram lançados quatro editais, nos quais 112 projetos foram contratados. Além
desses, foram incluídos na publicação os sete projetos apoiados pela Iniciativa Satoyama, uma ação-piloto
implementada pelo PPP-ECOS na região do Alto Jequitinhonha, em Minas Gerais, com metodologia que visa
promover relações harmoniosas entre ser humano e natureza, de forma a fortalecer a resiliência socioecológica em paisagens produtivas e multifuncionais. Na página 14 apresenta-se a iniciativa com detalhes.
1. Portaria disponível em <www.ispn.org.br/arquivos/portaria96_municipios-Arco.pdf>, acesso em 05 mar. 2019.
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O quadro a seguir mostra a quantidade de projetos contratados no período.

Quadro 2. Quantidade de projetos contratados por edital do PPP-ECOS no Cerrado e na Caatinga entre os
anos de 2013 a 2018.
Ano

Edição do edital*

Quantidade de projetos**

2

2013

17º

36

2014

3

19º

24

2014 - Satoyama

21º

7

20154

22º

34

20175

24º

11

Total de Projetos apoiados

112

*A numeração dos editais considera todas as edições realizadas pelo programa desde 1995.
** A quantidade de projetos contratados não coincide com os apresentados neste portfólio, pois, por diferentes motivos, oito projetos não foram concluídos.

Resultados do PPP-ECOS
No acompanhamento em campo desses projetos, observa-se muitos avanços nas comunidades, seja pela
organização social que o trabalho coletivo proporciona, seja pela autoestima renovada e a alegria dos participantes que se empoderam de suas práticas e veem resultados positivos em suas vidas e comunidades. Vários
ganhos também podem ser observados em termos ambientais, como a disseminação de produtos do Cerrado
e da Caatinga que contribui com sua valorização e mudança nas paisagens (visível nos projetos de restauração
e manejo).
Para dar escala aos resultados alcançados, o ISPN busca atuar em espaços de influência em políticas públicas relacionados aos interesses de povos e comunidades tradicionais, de agricultores familiares e da produção
agroextrativista, incentivando os projetos a também atuarem nesse sentido em seus municípios e estados.
Como resultado disso, um exemplo expressivo é o caso da comunidade de Água Boa II (vide página 122), que
motivou a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras, de 38.000 hectares,
em 2014, e que hoje compõe o seu Conselho; outros exemplos são a Escola Família Agrícola (EFA) de Monte
Santo, BA, que em 2016 mediou debates para a criação de lei estadual para proteção do licuri, uma palmeira
nativa que é importante fonte de renda na região (vide página 180); e o CIMQCB (vide página 44) que, em
2017, influenciou o aumento do preço mínimo para a castanha do babaçu, estabelecido pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

2 Edital disponível em <www.ispn.org.br/ppp-ecos-lanca-edital-para-projetos-ecossociais-no-cerrado-e-na-Caatinga/>, acesso em 24 out. 2018.
3 Edital disponível em <www.ispn.org.br/ppp-ecos-lanca-edital-2014/>, acesso em 24 out. 2018.
4 Edital disponível em <www.ispn.org.br/ppp-ecos-lanca-edital-2015-gef/>, acesso em 24 out. 2018.
5 Edital disponível em <www.ispn.org.br/ispn-divulga-lista-de-projetos-aprovados-no-24o-edital-do-ppp-ecos/>, acesso em 24 out. 2018.
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Além de inúmeros resultados qualitativos, de aumento da autoestima e fortalecimento das comunidades,
os principais resultados dos projetos do PPP-ECOS durante a fase do GEF, de 2013 a 2018, no Cerrado e na
Caatinga, foram consolidados nos seguintes indicadores:
Presença em mais de 100 municípios de 15 estados;
Famílias beneficiadas: 16 mil;
Pessoas que participaram de capacitações em temas diversos: 11 mil;
Contribuição para o manejo sustentável de 950.000ha;
Área em processo de recuperação: 5.230ha;
Área manejada com o uso de práticas agroecológicas: 1.730ha;
Área com práticas de conservação do solo e da água: 6,1 milha;
Mais de 20 contribuições para influenciar políticas públicas.

Depoimento de Manoel Jorge Pinto da Franca
Representante da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) no Comitê Gestor Nacional (CGN) do PPP-ECOS.

“Meu papel aqui como representante da ASA e do CGN é tentar traduzir o que significa PPP-ECOS para a vida do semiárido, para a vida do Cerrado, para a vida da Amazônia. O primeiro “P”
do programa, eu traduzo como Povo, o povo que por meio desse programa consegue ser visto.
Muitas vezes são invisíveis aos olhos da sociedade, mas dentro desse programa eles conseguem
ser vistos. São os agricultores familiares; os indígenas; os quilombolas; os ribeirinhos; as mulheres; os jovens. São nesses projetos que eles são vistos, são visíveis aos olhos da sociedade.
O segundo “P”, de pequeno, eu traduzo como Poder, no sentido de ter possibilidade, no sentido
de empoderamento, no sentido de possibilitar que o sonho daquelas pessoas, que não tinham
direito de sonhar, se realize. Projetos como esses é que levantam a casa de farinha, que levam
a produção agrícola, a produção agroecológica, as feiras, que levam as várias experiências extrativistas para as comunidades. Esse é o poder. O terceiro “P”, eu traduzo como Participação,
é o exercício da democracia nos projetos, o debate com a comunidade, nos encaminhamentos,
no envolvimento e no fortalecimento da comunidade. E o “ECOS”, no meu entender, de ecoar,
significa uma mensagem positiva, que está sendo propagada pelo programa, de que é possível
trabalhar com um meio ambiente melhor, que é possível trabalhar a agroecologia, que é possível
trabalhar a economia solidária, e que é possível trabalhar o uso sustentável da biodiversidade e
com isso fortalecer as comunidades rurais do Brasil.
[...]
Ressalto a importância do programa, sua forma democrática e participativa, principalmente
a sua possibilidade de incluir aqueles que estão à margem e que são vistos por esses projetos.
Há necessidade de o governo apoiar a continuidade dessas ações, elas são importantes, elas
mudam as vidas das pessoas, elas mudam a realidade das comunidades. É importante que o
governo avalie, pense nessas ações. É importante pra nós da Caatinga que o projeto continue,
que o GEF tenha um olhar diferente pra dar continuidade a essas ações no semiárido brasileiro,
que eu tenho certeza, é de muita importância para a convivência no semiárido.
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Da Caatinga ao Cerrado
Uma história vamos contar
Tem gente se organizando
Do lado de lá e do lado de cá
No resgate das sementes e do cultivo popular
Tem jovem e tem mulher
No trabalho coletivo
Preparando seus roçados
Recebendo incentivos
Propagando nossos feitos
É um trabalho reconhecido
Com manejo sustentável
E conhecimento popular
Diversificando a produção
Pra também comercializar
Dando valor agregado
Na Caatinga e no Cerrado
Para a vida melhorar
Com a agroecologia juntando toda a família num bonito
mutirão
Resgatando as sementes e também água das nascentes
Do Cerrado ao Sertão
Na Caatinga, abelha e bode
No Cerrado, o pequi
Uns de lá e outros daqui
Importante é nos unir
(Poesia produzida pelos participantes durante o II Encontro de Experiências e
Aprendizados PPP-ECOS - Cerrado e Caatinga, realizado em maio de 2018).

TEXTOS TEMÁTICOS

Foto: Jaqueline Evangelista
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A abordagem de paisagens produtivas
ecossociais e a Iniciativa Satoyama no
Brasil
O PPP-ECOS, desde o início, vem trabalhando com a lógica de paisagens produtivas sustentáveis, a partir do entendimento que um mosaico de diferentes usos sustentáveis da paisagem, incluindo comunidades,
áreas produtivas de diversos tipos, vegetação nativa, pastagens e áreas úmidas, gera conservação em escala
necessária e mantém modos de vida tradicionais. Esses usos são considerados sustentáveis por serem exemplo vivo de herança cultural, em que, ao longo dos anos, as interações entre pessoas e natureza moldam a
paisagem de modo a manter a biodiversidade, ao mesmo tempo em que fornecem aos seres humanos os bens
e serviços dos quais necessitam.
Entretanto, nos últimos anos, essas paisagens vêm cada vez mais sendo ameaçadas pelas mudanças socioeconômicas. Muitas delas foram convertidas em sistemas de produção de ampla escala que, em geral,
resultam em degradação ambiental, na expulsão das comunidades de seus territórios e na perda de cultura e
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tradições. Buscando contribuir com a resolução desses problemas, o Ministério do Meio Ambiente do Japão,
em parceria com a Universidade das Nações Unidas (Instituto de Estudos Avançados da Sustentabilidade),
o secretariado da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), formulou, a partir de 2010, a Iniciativa Satoyama. Atualmente, são mais de 184
organizações que compõem a Parceria Internacional para a Iniciativa, somando, portanto, esforços para promover a abordagem ecossistêmica, visando manter e, quando necessário, revitalizar ou recuperar paisagens
de produção socioecológica, lançando mão do enfoque de resiliência de paisagens. Nesse sentido, a Universidade das Nações Unidas desenvolveu um conjunto de indicadores para que as comunidades compreendam e
avaliem sua resiliência, ou seja, sua capacidade de lidar com mudanças e impactos, se adaptar a eles e inovar
a partir deles.
O Brasil foi um dos países-piloto selecionados para trabalhar utilizando esse conjunto de indicadores de
resiliência das paisagens. A Iniciativa foi coordenada pelo ISPN, por meio do PPP-ECOS, entre 2014 e 2016,
com a parceria estratégica do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica (CAV), e implementou experiências-piloto nos municípios de Veredinha e Turmalina, localizados em Minas Gerais, no Alto Vale do Jequitinhonha, em área total de 40.596 hectares, com metodologia que visa fortalecer a resiliência socioecológica em
paisagens produtivas e multifuncionais.
Foram apoiados sete projetos, com doações concedidas a associações comunitárias, que beneficiaram 14
comunidades. Adicionalmente, no contexto de intervenção na paisagem, foram considerados outros três projetos do PPP-ECOS financiados por meio de recursos do GEF.
A paisagem Satoyama selecionada está inserida no bioma Cerrado, em área de transição com o semiárido,
e é composta por chapadas, na parte mais alta, e grotas e vales, cortados por rios, ribeirões e córregos, nas
áreas baixas. As comunidades rurais vêm ocupando tradicionalmente as grotas e vales, como também as
chapadas, importantes áreas de recarga hídrica dos rios Santo Antônio e Itamarandiba, afluentes dos rios
Araçuaí e Jequitinhonha, que desde meados da década de 70 vêm sendo ocupadas por vastos plantios de
eucalipto.
Devido à expansão do eucalipto, essas populações, que historicamente praticaram a agricultura, nas encostas e fundos de vale, o extrativismo e a soltura do gado nas chapadas, foram confinadas às partes baixas.
O gado foi deslocado para as encostas, pressionando o Cerrado, compactando os solos e, consequentemente,
comprometendo as nascentes pelo pisoteio. Outras ameaças, como desmatamento para produção do carvão e
queimadas, também contribuíram com processos erosivos, perda da biodiversidade e uma drástica alteração
nos ciclos hidrológicos, com diminuição da infiltração de água no solo, rebaixamento do lençol freático e assoreamento dos cursos d’água. Esses efeitos provocaram a redução na produção de alimentos, na renda e na
disponibilidade de água para consumo e produção. Uma consequência desse cenário é o êxodo rural, principalmente das pessoas mais jovens, reduzindo a mão de obra familiar e colaborando com rupturas na transmissão
de culturas e tradições e na geração de conhecimentos.
A partir de 2014, o trabalho na paisagem Satoyama foi iniciado em estreita parceria com o CAV, uma organização não governamental que ocupa papel estratégico na região do Alto Vale do Jequitinhonha ao apoiar
e fortalecer a agricultura familiar desde a década de 1970.
Inicialmente, foi realizado pelo Instituto Sálvia de Soluções Socioambientais (Issa) um diagnóstico com levantamento de dados socioeconômicos e ambientais da região para a definição de prioridades de intervenção.
O trabalho consistiu, também, em realizar uma adaptação à realidade local dos indicadores de resiliência de
paisagens, propostos pela Iniciativa Satoyama. Os indicadores foram então avaliados em oficina com a participação de representantes das 14 comunidades inseridas na paisagem e parceiros. Por meio desse processo
participativo, foi definida a estratégia para implementação da Iniciativa Satoyama no Brasil, cujos objetivos
em longo prazo foram:
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“A mudança
da paisagem
passa pela
mudança de
consciência.”

Aumento da quantidade e qualidade da água
disponível aos agricultores, por meio da adoção
de sistemas integrados de gestão de recursos;
Adoção de sistemas e técnicas sustentáveis de
produção e manejo do solo, como tecnologias
sociais de coleta e armazenamento da água da
chuva, que permitam a melhoria dos solos, recuperação de áreas degradadas e conservação
da vegetação nativa, conectando sistemas produtivos;
Aumento da renda, segurança alimentar e acesso a mercados, por meio do processamento e
da comercialização de produtos agroecológicos
e produtos da biodiversidade do Cerrado, implicando a permanência dos jovens no campo;
Fortalecimento das organizações comunitárias
(Valmir S. de Macedo/CAV)
e outras instâncias coletivas, como comitês e
conselhos, visando à gestão participativa dos
recursos naturais por meio de acordos formais
e informais.
A partir da obtenção de todos os elementos, foi desenhado um edital, lançado em fevereiro de 2014, para
apoiar iniciativas de base comunitária que contribuíssem com o aumento da resiliência da paisagem. Os projetos atuaram nas seguintes áreas temáticas:
Temas prioritários definidos para serem trabalhados na paisagem Satoyama, conforme processo participativo.

Adoção de sistemas e técnicas
sustentáveis de produção e
manejo da água

Gestão do conhecimento

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE
ATUAÇÃO

Fortalecimento das
organizações comunitárias e
participação social

Adoção de sistemas e
técnicas sustentáveis de
produção e manejo do solo

Geração de renda, segurança
alimentar e acesso a
mercados
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Foram selecionados sete projetos que tiveram focos distintos, conforme as demandas das comunidades,
mas sempre incluindo um conjunto de ações que visaram aumentar a resiliência da paisagem, bem como o
fortalecimento das comunidades e suas organizações. Algumas comunidades tiveram ações específicas, como
Pindaíba, que instalou o encanamento de água da nascente; Pontezinha que cercou a mata ciliar do córrego da
comunidade; e Grota do Porto e Porto Velho que adquiriram estufas e motocultivadores. Já as comunidades
Caquente e Macaúbas construíram uma casa de produção de farinha e uma cozinha coletiva de beneficiamento de frutos, respectivamente.

Resultados e inovações da Iniciativa Satoyama
Após a execução dos projetos, foi contratada uma avaliação independente, em 2016, conduzida pelo Instituto de Educação do Brasil (IEB). A avaliação apontou alguns importantes resultados e inovações advindos
dos projetos.
Com relação à prestação de serviços ambientais e conservação da biodiversidade durante o período, pode-se observar a ampliação da consciência de aproximadamente 242 famílias sobre a necessidade de preservar
o Cerrado e de conservar os solos. De maneira geral, as famílias têm alterado o uso de suas propriedades, reduzindo a intervenção nas encostas pela perda de fertilidade causada pelo uso intensivo e pelos desmatamentos, e aumentado a utilização das áreas mais baixas e de maior fertilidade, reduzindo as áreas de pastagens,
recuperando áreas degradadas e intervindo em processos erosivos agudos com a instalação de estruturas de
retenção de água (bacias, barraginhas, cercamento de nascentes e mata ciliar) e de solos (terraços).
Isso fica mais evidente nas famílias envolvidas com os projetos que passaram a perceber os efeitos positivos da instalação de estruturas de retenção de água e de manejo dos solos, com a redução dos processos
erosivos e a diminuição da velocidade do escoamento superficial da água de chuva, trazendo maior umidade
para os plantios abaixo. A maior retenção de água no solo e na superfície, portanto, para os plantios, assegurou maior resiliência aos ambientes e aos agricultores em suportar os graves efeitos da seca que coincidiram
com o período de execução dos projetos.
No aspecto de implantação da agroecologia e segurança alimentar, foram plantadas 5.556 mudas de espécies arbóreas nativas do Cerrado e exóticas (frutíferas e madeireiras) no enriquecimento de quintais, roçados,
e em áreas de mata ciliar protegidas, além do plantio de gramíneas em áreas degradadas e no entorno das
tecnologias, como medida de conservação e cobertura do solo. Em alguns locais, para os plantios, aproveitou-se a maior disponibilidade de água superficial e subterrânea com a instalação das tecnologias de retenção e
armazenamento de água.
Algumas inovações tiveram o papel de ampliar a produção agroecológica. A instalação de estufas intensificou a prática da horticultura, atividade importante na geração de renda e segurança alimentar. E a aquisição
de motocultivadores está reduzindo a demanda de mão de obra no preparo dos plantios e promovendo a
conservação dos solos com a incorporação de matéria orgânica.
As diversas ações de capacitação e intercâmbios promoveram o aprimoramento das técnicas de plantio
agroecológicas e a troca de experiências entre agricultores de diferentes comunidades. Nessas ocasiões, as
trocas de sementes crioulas estiveram sempre presentes. O projeto estruturou casas de sementes e fez o
registro de variedades importantes para as comunidades da região. A autonomia sobre as sementes é um
aspecto fundamental para a segurança alimentar e para a reprodução da agricultura familiar e do ambiente
produtivo.
Sobre meios de vida sustentáveis: geração de renda e subsistência foi observado que o acentuado déficit
hídrico dos últimos anos ocasionou redução na produtividade de alguns itens, que tem sido compensada pela
diversificação da produção. Nesse sentido, os projetos tiveram ações, como enriquecimento de quintais, con-
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“Se a água
encanada não
tivesse chegado
na comunidade,
algumas
pessoas já
teriam ido
morar na
cidade.”

sórcios de plantas e instalação de hortas, potencializadas pela maior disponibilidade de água proveniente das
tecnologias adotadas. A diversidade da produção é determinante na estratégia de reprodução da agricultura
familiar e na capacidade de absorver impactos gerados
por perturbações ambientais e econômicas.
Com a assessoria dos técnicos contratados no âmbito dos projetos, foi potencializado o acesso a mercados,
como feiras e entrega de produtos para a merenda nas
escolas via Pnae. Além disso, a implantação da certificação orgânica via Sistema Participativo de Garantia
- SPG e Organismo Participativo de Avaliação da Qualidade Orgânica - Opac, permitiu que um grupo de 26
agricultores(as) fossem certificados como orgânicos
sem custo algum.
Os projetos contribuíram com o fortalecimento dos
sistemas institucionais de governança, apoiando as associações comunitárias já existentes, e auxiliou a criação de mais duas: a da comunidade de Boiada e a de
mulheres da comunidade de Gentio. As associações comunitárias ainda se mostram frágeis em sua organização e na capacidade de desenvolver atividades de forma
autônoma, mas o envolvimento com os projetos apoiados pela Iniciativa lhes conferiu maior responsabilidade
e valorização em suas comunidades. Foram inaugurados novos processos com a criação de comitês e definição de regimentos e acordos sobre o uso de recursos,
(Valdemar/ Comunidade Pindaíba)
proteção de Áreas de Preservação Permanente e manutenção da água. Essa inovação é bastante relevante,
visto que muitos problemas vividos pelas comunidades
decorrem da falta de um planejamento coletivo e de soluções definidas de forma conjunta e integradas.
Com a experiência da Iniciativa Satoyama, algumas lições foram aprendidas, dentre elas, destacam-se: são
necessários muito mais do que dois anos para atuar com abordagens que pretendem transformar paisagens;
em situações de risco, é vital atuar com iniciativas que gerem efeitos imediatos (por exemplo, instalação de
cisternas e encanamento de água de nascente) e criem, assim, condições para que as famílias tenham segurança e estímulo para implantar ações que irão produzir efeitos mais duradouros; é fundamental trabalhar
com ações educativas e de formação que promovam a mudança de hábitos para a conservação dos recursos
naturais; concentrar e integrar atividades (tecnologias, atividades produtivas) em uma mesma área ampliam
os efeitos na paisagem.
Assim, a partir dos resultados positivos para a paisagem, a Iniciativa Satoyama trouxe um ganho para o
PPP-ECOS em termos metodológicos, muito embora para a percepção de mudança na paisagem como um
todo seja necessário um período de tempo maior e que outras ações sejam promovidas. Além disso, houve
muitos ganhos em termos sociais, com o engajamento e a participação ativa dos envolvidos na execução dos
projetos, gerando comprometimento, consolidando práticas de resiliência e elevando a autoestima da comunidade.
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Principais resultados da Iniciativa
Satoyama
Dezesseis comunidades e 332 famílias beneficiadas;
O aumento de água disponível permitiu produção de alimentos e permanência das famílias
na região;
Sete mil metros de encanamento para utilização de água de nascente, disponibilizando
60.000 litros de água potável para 24 famílias;
Foram implantadas 199 tecnologias sociais de coleta e armazenamento de água da chuva
com capacidade de armazenamento de 53 milhões de litros de água da chuva, aumentando a
disponibilidade de água no solo, reduzindo o escoamento superficial e controlando a erosão;
Trocas de conhecimento frequentes entre as famílias beneficiárias, por meio de intercâmbios, geraram comprometimento e motivação, além de fortalecimento do tecido social;
Foram construídas e equipadas uma casa de farinha, na comunidade Caquente, e uma cozinha comunitária de processamento de frutas, na comunidade de Macaúba;
Participaram do processo de capacitação promovido pelo projeto 438 pessoas, dentre as
quais 161 mulheres;
Foram concedidos 100 apoios concedidos pelo fundo rotativo gerido pelo CAV;
Programa de rádio semanal produzido pela Escola Família Agrícola de Veredinha;
Cercamento e proteção contra o pisoteio do gado de 25 nascentes;
Regeneração natural e plantio de 5.500 mudas em 113ha de vegetação ripária;
Governança local melhorada;
Quatorze acordos comunitários estabelecidos para proteção e recuperação de nascentes e
riachos e para gestão compartilhada de recursos hídricos;
Capacitação em agroecologia por meio de cursos, jornadas de campo e assistência técnica
permanente para 100 famílias;
Manejo agroecológico em 39ha de hortas e roças;
Certificação Orgânica de 26 agricultores por meio da implantação de Opac.
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Impacto dos projetos do PPP-ECOS e o
balanço de carbono6
Os projetos apoiados pelo PPP-ECOS geram benefícios amplos em termos sociais, econômicos e ambientais. Um dos aspectos dos benefícios ambientais gerados é com relação à mitigação de efeitos das mudanças
climáticas e ao balanço de carbono. Ao ampliar o grau de proteção dos territórios das comunidades e garantir
meios para a manutenção das populações do campo, o Programa contribui para evitar o desmatamento e as
consequentes emissões. Por outro lado, apoiar projetos que aprimoram o manejo do solo e a recuperação de
áreas degradadas contribui diretamente para o sequestro de carbono da atmosfera.
A quantificação dessas contribuições, considerando a diversidade de tipos de projetos e de ambientes
envolvidos se torna bastante complexa. Dessa forma, o PPP-ECOS contratou estudo específico que utilizou
metodologias reconhecidas e dados oficiais, ao mesmo tempo em que considerou as especificidades do programa para quantificar as emissões evitadas (desmatamento evitado) e a remoção de dióxido de carbono
(CO2) da atmosfera.
6. Adaptação do estudo sobre o impacto dos projetos do PPP-ECOS no Cerrado e na Caatinga, realizado pelo biólogo Felipe Eduardo Brandão Lenti.
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Para tanto, foram utilizadas informações sobre os ecossistemas influenciados pelos projetos, como também dados de estudos quantitativos sobre estoques e fluxos de carbono em agroecossistemas e ecossistemas naturais na Caatinga e no Cerrado. Assim, foram estimadas as emissões evitadas e as remoções de CO2
em projetos que executaram atividades de restauração ecológica, manejo agroecológico e uso sustentável
aliado à conservação da vegetação nativa.

Emissões evitadas
Para estimar as emissões evitadas, partiu-se da premissa de que a execução de projetos de uso sustentável e conservação da vegetação nativa contribuem diretamente para que essas áreas não sejam desmatadas, evitando, assim, emissões de carbono. Considerou-se que sem as atividades promovidas pelo projeto, as
áreas de vegetação nativa utilizadas pelas famílias seriam desmatadas e convertidas para uso agropecuário,
por exemplo, por meio de arrendamento (área média estimada de 2ha por ano por família).
Nesse sentido, com base em dados de estoque de carbono na vegetação e no tipo de uso do solo, foram
comparados o cenário de linha de base com o do projeto, definido pela natureza das atividades a que se propõe. O cenário de linha de base é estabelecido de acordo com a tendência do município em termos de uso do
solo e de risco de desmatamento, ou seja, a tendência que determinada área teria, caso ali não houvesse um
projeto de uso sustentável e conservação da vegetação.
Os 30 projetos utilizados para estimativas de emissões evitadas foram escolhidos priorizando aqueles que
contemplavam atividades como manejo extrativista e monitoramento para conservação.
A estimativa do total de emissões evitadas pelos 30 projetos avaliados foi de 1.419 toneladas de CO2 equivalentes (tonCO2e) por família beneficiada, totalizando 3.884.060 tonCO2e de emissões evitadas por meio do
uso sustentável e da conservação da vegetação nativa (desmatamento evitado) ao longo de dois anos.

Remoção de dióxido de carbono
Para esta etapa das estimativas, foram selecionados nove projetos que disponibilizaram informações suficientes para detalhar os ecossistemas envolvidos e que incluíram ações como restauração e plantios. Por
meio do processo de fotossíntese, as plantas absorvem dióxido de carbono da atmosfera. No entanto, a estimativa da quantidade removida depende do tipo de vegetação local, associada à sua taxa anual de produção
de matéria orgânica (incremento da biomassa). Para os projetos com atividades voltadas especificamente
para restauração ecológica, foi necessário apurar, ainda, o tipo de manejo aplicado, uma vez que diferentes
métodos de restauração resultam em dinâmicas distintas de incremento da biomassa vegetal.
Para quantificar os benefícios em termos de remoção de dióxido de carbono da atmosfera, foram usados
valores contidos na literatura com relação ao incremento da biomassa em vegetação nativa, em agroecossistemas tradicionais e em projetos de restauração ecológica, categorizados da seguinte forma: floresta em
regeneração com histórico de pastagem; floresta em regeneração com histórico de vegetação nativa (floresta
degradada); savana em regeneração; Caatinga em regeneração; campo; vereda; e sistemas agroflorestais. Foi
necessário estimar agregando-se dados de mais de uma fonte para compor o valor, nos casos de práticas de
manejo não mencionadas na literatura e/ou específicas da realidade dos biomas.
A avaliação é de que os nove projetos voltados para restauração ecológica tenham contribuído com a remoção 13.193 toneladas de CO2 por ano.
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Considerações finais
Uma maneira de se colocar esses resultados em perspectiva é comparando a contribuição de cada família
em termos de emissões evitadas, com estimativas de emissões brutas per capita. Conforme citado no estudo,
no Brasil, essa taxa é de 10,6 tCO2e/habitante/ano, ou seja, cada família beneficiada no âmbito do PPP-ECOS
evita a liberação de CO2 que equivalem às emissões anuais de 134 pessoas, ou 45 famílias (considerando
três pessoas por família). Os resultados indicam que cada família nos projetos apoiados retorna benefícios
relevantes para a mitigação das mudanças climáticas globais. Quanto às remoções, anualmente, os projetos
de restauração ecológica contribuem para compensar as emissões de 415 famílias.
Figura 1. Esquema da influência anual de cada família e projeto para as emissões evitadas e
remoção de CO2, respectivamente.

Cada família

Cada projeto

Evita a liberação de
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46 famílias

As estimativas apresentadas demonstram que os projetos contribuem tanto para evitar emissões quanto
para aumentar as remoções de CO2 da atmosfera. Esse tipo de evidência ajuda a validar a visão sobre a importância das comunidades que se relacionam estreitamente com ecossistemas naturais e, consequentemente,
a responsabilidade da sociedade na promoção de mecanismos que permitam a continuidade de práticas sustentáveis dessas comunidades.
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II Encontro de Experiências e
Aprendizados do PPP-ECOS no Cerrado e
na Caatinga
Entre os dias 8 e 10 de maio de 2018, em Brasília/DF, o ISPN realizou o II Encontro de Experiências e
Aprendizados do Programa de Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-ECOS) - Cerrado e Caatinga. Participaram
do evento um total de 87 organizações da sociedade civil e de base comunitária de 17 estados e do Distrito
Federal, que tiveram projetos apoiados pelo PPP-ECOS entre 2013 e 2018. A realização do encontro coincidiu
com a celebração de 24 anos de atuação do programa.
Além da presença dos beneficiários e da equipe do ISPN, estiveram presentes representantes de outras
organizações e articulações regionais e nacionais parceiras, como pesquisadores, gestores governamentais e
representantes de instituições financiadoras nacionais e internacionais.
Paralelo ao evento, aconteceu uma reunião específica, promovida e coordenada pelo PNUD, com o objetivo
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de aprofundar o diálogo e definir estratégias e esforços para garantir recursos da nova fase do GEF para a
continuidade do PPP-ECOS. A reunião envolveu representantes governamentais que atuam em instâncias
decisórias da alocação dos recursos do GEF no âmbito do governo brasileiro (Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Agência Brasileira
de Cooperação; e Ministério do Meio Ambiente), a equipe do ISPN e representantes do Comitê Gestor Nacional do PPP-ECOS. Foi um momento importante para a pactuação de parcerias e colaboração para garantir o
endosso do governo brasileiro à continuidade do PPP-ECOS durante a fase operacional 7 do GEF.
O II Encontro teve por objetivos refletir sobre a importância dos projetos comunitários para a conservação do Cerrado e da Caatinga e para a melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais
e agricultores familiares; celebrar e apresentar resultados de projetos ecossociais apoiados pelo Programa
no período de 2013 a 2018; destacar a importância de se investir em iniciativas comunitárias; compartilhar
aprendizados e boas práticas dos projetos; apontar caminhos para a próxima fase do PPP-ECOS no Cerrado e
na Caatinga; identificar e mapear os campos e espaços políticos de atuação das organizações no território nos
biomas; e promover a integração entre as iniciativas e os participantes dos projetos.
Os três dias de evento foram marcados por dinâmicas e práticas que promoveram o diálogo horizontal entre os vários atores envolvidos (equipe técnica, convidados e beneficiários), o que foi feito por meio de rodas
de conversa e grupos de trabalho. Sempre que possível, foi estimulado o uso de várias linguagens, como escrita, falada, canto e desenho, para expressar os conteúdos discutidos, o que trouxe a riqueza da regionalidade
das comunidades.
As rodas de conversa para troca de aprendizados e experiências propiciaram às iniciativas maior entrosamento, momento em que compartilharam suas histórias e seus desafios e debateram sobre as soluções e
inovações que fizeram a diferença em seus projetos, como também as lições aprendidas. Em suma, as trocas
aconteceram principalmente em dois momentos, um em que as organizações foram agrupadas pelos temas
de interesse (Gestão de territórios, Agroecologia, Comercialização, Tecnologias sociais para adaptação às
mudanças climáticas e Beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade); e outro pelos biomas em que se
localizam, Cerrado ou Caatinga.
No momento temático, cada grupo buscou levantar os aprendizados obtidos a partir das experiências
de cada projeto e de suas especificidades. De maneira geral, nesse momento foi possível identificar quais
técnicas, práticas e tecnologias foram adotadas; o que fizeram que deu certo (pontos fortes); o que fariam
diferente (lições aprendidas); quais as principais dificuldades que encontraram e o que tem sido feito para
superá-las; quais desafios do território que o projeto ajudou a resolver; e como as mulheres e jovens foram
impactadas/os.
Já no momento em que estavam agrupados por bioma, foram levantadas informações sobre a participação das organizações em redes e movimentos sociais no território. Assim, os participantes puderam se ver
coletivamente no mapa do Brasil, reconhecer os limites geográficos dos projetos, identificar em quais redes e
movimentos sociais estão e em quais articulações e instâncias atuam. Foi uma rica oportunidade para debater
e discutir como articular para fortalecer redes e movimentos.
Por fim, foram debatidas as questões sobre o que não pode faltar na próxima fase do PPP-ECOS; quais
inovações sugerem ao programa; e qual o recado teriam para os financiadores. A partir disso, foi, então,
construída a carta-resultado do II Encontro, que reivindica a continuidade do PPP-ECOS aos membros que
compõem o Grupo de Trabalho Interministerial para Análise de Projetos de Meio Ambiente, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (GTAP/MP).
Assinada por 21 articulações nacionais e regionais e por 85 organizações da sociedade civil de base comunitária, a carta apresenta um conjunto de razões para a continuidade do programa, citando a importância dos
projetos no que tange à conservação dos biomas e à garantia da resiliência das comunidades.
As principais reflexões e aprendizados colhidos no II Encontro estão compartilhados a seguir.
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Pequenos projetos ecossociais: uma inspiração para o
desenvolvimento sustentável
O encontro dos beneficiários dos projetos apoiados pelo PPP-ECOS no Cerrado e na Caatinga e a celebração de suas caminhadas foram marcados pela reflexão sobre o que esses projetos têm realizado, sua importância para os povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares com o fortalecimento da produção
de alimentos e geração de alternativas econômicas sustentáveis; as contribuições para a conservação dos
biomas e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, como produção de água e manutenção de estoques
e sequestro de carbono; e, enfim, como esses projetos têm colaborado para o enfrentamento de questões
ambientais globais. Além disso, foram identificados os desafios e como podem se fortalecer coletivamente.
Cada pequeno projeto traz grandes contribuições para a manutenção de meios de vida e para a conservação
dos ecossistemas. Os “pequenos projetos” podem ser considerados como grandes e significativas iniciativas,
pois revelam e potencializam ações e esforços de comunidades e organizações comunitárias na conservação
dos biomas em que vivem; e alcançam múltiplos e significativos resultados capazes de transformar vidas e
paisagens em escalas locais e regionais, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais ao longo do
tempo.
São “grandes”, também, na avaliação da sua relação custo-benefício. Pequenos montantes de recursos
nas mãos de organizações de bases comunitárias e ONGs tendem a gerar resultados significativos e ultrapassar o previsto, em termos de benefícios e impactos. Em geral, a expectativa inicial de retorno ultrapassa o investimento aportado. Pequenos projetos não são somente viáveis, mas, sim, produzem muitas repercussões
positivas na vida das comunidades.
“As pequenas doações promovem não só mudanças a curto prazo, mas a médio e longo prazos, elas têm
efeitos duradouros e permanentes. Vale o custo-benefício das doações!” (Donald Sawyer, ISPN).
Com os projetos, as organização puderam aprimorar seus produtos, agregando-lhes valor; melhorar o
gerenciamento da produção e comercialização e, consequentemente, ampliar os mercados consumidores;
e investir na divulgação dos produtos por meio da criação de marcas e embalagens, da inserção nas redes
sociais e da produção de vídeos e outros materiais de comunicação. Como consequência, muitas comunidades
comprovaram na prática que podem produzir de forma coletiva e sustentável, gerando renda às famílias.
Os pequenos projetos alcançam também outros significados e resultados para as comunidades locais no
seu dia a dia, na sua forma de viver e de ver a vida, mobilizando muitos aspectos culturais e sociais, muitas
vezes invisíveis e não passíveis de contabilidade, mas, no entanto, indissociáveis àquelas comunidades. Os
pequenos projetos mobilizam e reforçam o sentimento de pertencimento, fortalecem laços comunitários e
viabilizam a inclusão e a participação de seus pares, gerando protagonismo; aumentam a autoestima; promovem e fortalecem os conhecimentos e práticas locais e tradicionais, respeitando sua percepção de tempo,
forma de fazer e de ver o mundo; geram e estimulam a formação de capacidades individuais e coletivas; e
apoiam as comunidades a vislumbrar o futuro e novos caminhos. Dessa forma, as comunidades e os coletivos
envolvidos passam a reconhecer melhor a sua importância e, diante disso, a se posicionar politicamente em
suas regiões e territórios.
Com os projetos, as famílias se empoderam, em especial as mulheres e os jovens. São muitos os desafios
apontados para esse público, por exemplo a permanência do jovem no campo. Com os projetos, vemos diversos avanços no que se refere à participação e ao envolvimento da juventude rural, dentre eles, destacam-se:
os jovens passaram a se envolver na gestão dos projetos; começaram a contribuir com o desenvolvimento de
tecnologias sociais; e passaram a assumir espaços de decisão, como as diretorias das associações, tudo isso
com mais qualidade e comprometimento.
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“O jovem rural ainda não assumiu sua identidade, ele quer parecer urbano, inclusive a perspectiva dele não
é viver nas comunidades, o sonho dele é viver em outro lugar.” (José Félix, ATRVC, TO).
“A implantação do projeto trouxe não só a estrutura, mas educação para os alunos, a formação em agroecologia, mais, mostrou que é viável produzir de forma agroecológica na sua propriedade, mesmo com pouca
água.” (Bruno Alvim, ATARB, BA).
Os projetos trouxeram outro olhar sobre o trabalho das mulheres, pois mostraram que, mesmo ficando
na comunidade, elas podem gerar renda, às vezes, até mais do que os outros membros da família, como o
marido. Isso propicia mudanças positivas, como o aumento da autoestima, da autonomia e da capacidade de
interagir com o mundo fora da vida doméstica. Muitos projetos passaram a ter mais mulheres liderando as
atividades. Elas estão mais protagonistas, assumindo muitas vezes lideranças e cargos de coordenação, o que
tem gerado aumento de sua participação na associação, em reuniões e em outros movimentos de mulheres.
“Um dos resultados do projeto foi a maior organização das mulheres, que viram nisso uma vantagem,
porque agora querem avançar e fazer novos projetos. A união proporcionou troca de conhecimentos: uma
passou um segredinho para outra. Os jovens também foram incluídos porque viram que era uma fonte de
renda legal.”(Lourdes Laureano, Articulação Pacari. Projeto Mães de óleo Kalunga, GO).
“O grande ganho que o PPP-ECOS trouxe foi a valorização das comunidades, a facilitação do trabalho de
campo, a promoção da participação maior das mulheres e o fortalecimento de sua identidade. Hoje elas se
identificam como quebradeiras de licuri: elas têm orgulho, autoestima. Acho que o grande ganho foi esse.”
(Nelson Jesus Lopes, EFA Monte Santo, BA).
“O projeto mudou nossa vida. Antes, os projetos saíam para os maridos, hoje, nós mulheres temos nosso
recurso e dentro de casa começamos a ser melhor tratadas.” (Maria da Penha, Clube de Mães Paz e União,
MS).
Os pequenos projetos e a importância de seus resultados, entretanto, só podem ser entendidos e dimensionados pela resistência histórica travada por essas comunidades e povos ao longo dos últimos anos e séculos, que persistem e lutam em manter seus sistemas agrícolas.
“Essa iniciativa [o PPP-ECOS] faz com que os produtores mostrem os seus processos de produção, os
seus modos de vida, que são modos de vida que permitem dialogar com o meio ambiente onde se vive, onde
nós estamos, nas nossas comunidades, nas nossas terras. É uma perspectiva de diálogo, de construção, não
de exploração. Esse é o princípio que rege a nossa vida, as vidas dos povos e comunidades tradicionais, dos
agricultores familiares. Nós estamos lá produzindo, a partir de um pedacinho de terra, mas nós não estamos
lá para depredar, pra acabar, nós estamos lá para dialogar e construir em conjunto. Sabendo que esse espaço
onde a gente está tem vida! Então não é possível chegar de qualquer jeito, eu não mando nessas outras vidas.
Vamos dialogar na perspectiva que esse diálogo seja bom, para nós seres humanos e também para o meio
ambiente, pensando, também, nas outras gerações que estão por vir ainda. […] Aí essa nossa sabedoria tem
tudo a ver com os ensinamentos dos nossos ancestrais, esse é outro princípio que rege, não é de exploração,
é de mostrar essa riqueza e dialogar com essa riqueza que existe. E isso a gente não aprende na universidade,
isso a gente aprende no nosso viver desde criança que a gente é, como indígena, quilombola, povos tradicionais e extrativistas. E, por tudo isso, dizer que somos parte dessa sociedade, mas com essas especificidades
que nos diferenciam desse grande poder econômico.” (Valéria Paye, coordenadora-executiva da Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil - Apib)
Os sistemas agrícolas locais e tradicionais, as formas de manejar a natureza e de produzir são fundadas em
princípios onde não há disputa de domínios entre o homem e a natureza, mas sim interação. As comunidades
locais são também as guardiãs da conservação de incalculáveis recursos genéticos e uma vez que variedades
crioulas estão sendo perdidas em todo o mundo, torna-se ainda mais fundamental e importante os serviços
dessas comunidades na manutenção da diversidade de sementes de espécies alimentícias.
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O projetos geram conservação e valorização dos biomas por meio da produção agroecológica e orgânica e
do extrativismo de produtos da biodiversidade, proteção das nascentes, recuperação de áreas degradadas,
manejo e uso sustentável da água, ações para controle de erosão e proteção do solo e valorização das práticas
de produção tradicionais que respeitam os ambientes.
Além disso, as iniciativas geram ampla produção de alimentos saudáveis e diversificados para consumo e
comercialização, contribuindo para a geração de renda e para a saúde e qualidade de vida das famílias. Por
exemplo, durante o II Encontro, os participantes afirmaram que utilizam um total de 55 espécies vegetais
nativas nos projetos relacionados à agroecologia, os quais adotam técnicas e práticas como SAFs; hortas
agroecológicas; quintais produtivos; utilização de espécies adubadeiras; biofertilizantes; banco de sementes;
preservação de sementes crioulas; compostagem; fitoterapia e homeopatia vegetal; cobertura de solo com
matéria orgânica; dentre outras.
“Esses projetos, por tamanho que sejam, que um pequeno que seja, pra nós que vivemos lá no Cerrado, lá
nas comunidades, é grande! O significado é grande! Por quê? Além da gente preservar o ambiente que ainda
tem, o pouquinho de verde que ainda existe, a gente tá conservando o pouquinho de água que tem lá. E eu
estou falando das palmeiras, que geram água e sustentam, de baixo das florestas de palmeiras! Assim como
todos sabem que o Cerrado é o berço das águas! Também sem o Bioma Amazônico a gente não tem chuva.
Sem chuva nós não temos água para o Cerrado acumular e sustentar e estocar para quando nós precisarmos.”(Dona Maria do Socorro, coordenadora-executiva Rede Cerrado)
Essa reflexão, vinda de uma das lideranças da articulação mais importante das comunidades do Cerrado, a
Rede Cerrado, bem representa a visão dos beneficiários sobre a dimensão que os pequenos projetos tomam,
atingindo camadas e esforços políticos mundiais ao possibilitar uma atuação local com impactos globais. Um
ponto de vista endossado por representantes de instituições governamentais e de agências internacionais,
como também por especialistas em conservação.
Nesse sentido, os pequenos projetos têm a capacidade de aportar contribuições estratégicas para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, dos ciclos da água, da biodiversidade, da conectividade de paisagens
e, além disso, apresentam soluções de adaptações às mudanças do clima. Nesse cenário, a experiência do
PPP-ECOS pode ofertar formas de fazer e estratégias de atuação, contribuindo para o enfrentamento dos
desafios ambientais do planeta.
“Nós trabalhamos com biomas inteiros, não apenas com áreas específicas, alvos geográficos limitados.
Nós geramos efeitos na escala de paisagem, que é absolutamente necessário para manter as funções ecológicas relacionadas ao carbono e à água, como também contribuímos para gerar conectividade biológica entre
os hábitats. Estou chamando a atenção para água, biodiversidade e carbono que são gerados, mantidos pelas
comunidades, e o que isso representa reverbera em termos de benefícios para a realidade local, regional e
do planeta. É essa manutenção e essa geração de serviços que justificam o apoio dos governos e dos doadores a iniciativas como o PPP-ECOS. […] O clima está piorando e precisamos achar soluções que realmente
funcionem nesses contextos muito específicos onde a secura é muito comum. Os pequenos projetos têm
contribuído para apontar soluções inovadoras para os problemas enfrentados pelas comunidades.” (Donald
Sawyer, ISPN).
As iniciativas nos convocam, ainda, a entender a importância de oportunidades geradas por pequenos
projetos frente à complexidade e à desigualdade dos contextos políticos e econômicos em que se encontram.
Em sua maioria, as comunidades locais vêm enfrentando o aumento das ameaças a seus territórios e ao
acesso aos recursos naturais no Cerrado e na Caatinga nos últimos anos. Elas têm vivenciado o avanço do
desmatamento, a perda de suas sementes crioulas, a ausência e a precarização do acesso à água, o aumento
dos períodos secos e de incêndios, e a pressão do agronegócio, que, cada vez mais, se aproxima e disputa suas
áreas. As comunidades também vêm acompanhando o enfraquecimento de políticas públicas importantes
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para seus sistemas produtivos e o esvaziamento de órgãos que deveriam apoiar a promoção de seus direitos,
sobretudo com relação à questão fundiária. Vivenciam, ainda, o aumento da violência no campo, o êxodo da
juventude rural e a falta de oportunidades.
“Todos nós sabemos que o governo, que todos os governos, eles investem recursos é de montão para as
grandes empresas […]. Como investem tanto dinheiro para isso, que se lembre, que olhe para nós que vivemos dentro do Cerrado, que nós trazemos o alimento para a mesa, nós trazemos a saúde, o pouco do ar que
nós respiramos, é daquele pequeno pedacinho de terra que nós seguramos, as árvores em pé, e os animais e
tudo que vive na floresta! Ninguém vai empatar os grandes investimentos, mas lembre também que a população tradicional, o povo do Cerrado, o povo da Caatinga é quem traz o alimento para a mesa do grande, do
pequeno, pra todo mundo, para as empresas. É bom pensar nisso, e olhar pra gente e investir nos projetinhos,
pro pessoal produzir e ter para trazer pra mesa de todo o povo. E lembrar também das mudanças climáticas.
[...] Os povos do Cerrado estão sofrendo a violência, uma violência muito grande que está acontecendo. E a
gente pede socorro! E o socorro vem através dos projetinhos, das maneiras das pessoas trabalharem e produzirem sem agredir o meio ambiente.” (Dona Maria do Socorro – coordenadora- executiva da Rede Cerrado)
Embora as comunidades estejam fazendo muito para produzir sem destruir, a maioria dos governos não
as veem como parte da solução, mas como problema. Porém, elas precisam demonstrar que são parceiras no
desenvolvimento, na solução. A sociedade quer mais saúde, mais bem-estar, e as comunidades já contribuem
de fato com isso. É importante que documentem a situação da biodiversidade nos seus territórios, registrando, por exemplo, as espécies e variedades crioulas presentes, como está a situação atual e como era antes. A
sociedade civil deve, também, monitorar as ações do governo, cobrando-o em caso de ausência na implementação de políticas.
O que as comunidades fazem é importante para o mundo, no entanto, há o desafio de como divulgar os benefícios para a conservação que esses pequenos projetos geram. A sociedade civil precisa se articular melhor
para defender seus interesses, a exemplo das comunidades indígenas que, segundo o professor Bráulio Dias
(Universidade de Brasília), apresentaram relatório sobre suas contribuições à Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB), o documento Perspectivas locais sobre a diversidade biológica: contribuições dos povos indígenas e comunidades locais na implementação do Plano Estratégico para a Diversidade Biológica 2011-2020.
Um relatório semelhante ao dos indígenas poderia ser feito para o Cerrado e a Caatinga, para mostrar ao
mundo o que estão realizando.
“O PPP-ECOS demonstra como ações locais podem impactar globalmente, podem repercutir no mundo e
demonstram como um programa como esse pode promover mudanças profundas, alcançando comunidades
locais e cidades, não deixando ninguém para trás. O PPP-ECOS tem esse potencial de demonstrar, de ser uma
vitrine de como se pode fazer, de como se pode construir ações para alcançar objetivos globais. Há mais de 20
anos o PPP-ECOS está fazendo desenvolvimento sustentável, demonstrando, tanto para a sociedade brasileira como para a sociedade global, como se faz, indicando e influenciando caminhos para as políticas públicas,
onde iniciativas com essas podem ganhar outra escala.” (Rose Diegues, oficial de programa da Unidade de
Desenvolvimento Sustentável do PNUD).
Portanto, a partir dos aprendizados gerados com o II Encontro, fica explícito que os frutos gerados pelas
comunidades extrapolam seus limites territoriais, com expressivos impactos locais, regionais e globais, em
termos sociais, ambientais e econômicos, o que merece ser amplamente divulgado e reconhecido.
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Considerações finais
Vemos que os momentos de partilha, como os que ocorreram durante o II Encontro de Experiências e
Aprendizados do PPP-ECOS, ao propiciar trocas de experiência entre os beneficiários, trazem muitos aspectos positivos tanto para os representantes dos projetos que participam, que têm a oportunidade de aprender
uns com os outros, quanto para o ISPN e apoiadores, que podem comprovar o impacto do PPP-ECOS nas
comunidades e colher aprendizados para aprimorar o mecanismo de financiamento a projetos.
Diariamente, essas comunidades lidam com questões muito difíceis em suas realidades e, por isso, muitas
vezes se sentem desanimadas, isoladas. Porém, um encontro como esse é um ambiente fértil para que pessoas com realidades e desafios semelhantes se conheçam, possam trocar seus aprendizados e ideias e, assim,
criar vínculos e crescer conjuntamente. Essa conexão fortalece as lutas e encoraja as pessoas a seguirem suas
caminhadas.
Ressaltamos que a importância de um encontro como esse vai além do momento presencial. A interação
entre membros de diversas comunidades propicia a formação de novas amizades e parcerias que se perpetuam no tempo, fortalecendo de forma significativa as organizações e suas iniciativas. Ao ampliarmos o olhar,
essas parcerias contribuem para a formação de uma rede sólida de organizações, cada uma em suas localidades e paisagens, conservando o Cerrado e a Caatinga por meio do uso sustentável. Acontece com frequência
de, posteriormente a esses encontros, os vínculos estabelecidos se manterem, gerando parcerias muito positivas que culminam com a realização conjunta de atividades, como intercâmbios, elaboração de materiais,
divulgação das iniciativas, dentre outras.
Os aprendizados do II Encontro são sementes de inspiração que trazem esperança a todos aqueles que
buscam viver de forma harmoniosa com a natureza. Com isso, aprendemos que é possível, sim, conservar
nosso Cerrado e nossa Caatinga por meio do uso sustentável, gerando renda e resiliência às comunidades.
Aprendemos que os pequenos projetos são realmente grandes quando olhamos toda a riqueza que produzem,
independente dos benefícios monetários, pois propiciam a recuperação e conservação de paisagens naturais
para além dos limites locais, e levam vida, abundância e alegria aos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais.

Saiba mais sobre o II Encontro

No site do ISPN
www.ispn.org.br/ii-encontro-ppp-ecos-cerrado-Caatinga
No site do PNUD
nacoesunidas.org/organizacoes-comunitarias-da-Caatinga-e-cerra do-debatem-producao-ecologicaem-brasilia
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O Bioma Cerrado e o PPP-ECOS
Por Mercedes Bustamante7

PROJETOS APOIADOS PELO PPP-ECOS NO BIOMAS CERRADO
ENTRE 2013 E 2017

“O real não está no início nem no fim, ele
se mostra pra gente é no meio da travessia”,
escreveu Guimarães Rosa. E que admiração
teria esse conhecedor do sertão da travessia
empreendida pelos Programas de Pequenos
Projetos Ecossociais no Cerrado (PPP-ECOS).
Pioneiro e visionário ao dedicar desde
1995 uma atenção única ao bioma Cerrado,
sua gente e seus modos de vida, o PPP-ECOS
vem ao longo do tempo modificando vidas e
destinos, valorizando a biodiversidade e gerando impactos positivos para o meio ambiente global.
E que travessia, também, a das organizações e comunidades do Cerrado ao longo
da história! Já no Século XIX, o naturalista
francês Auguste de Saint-Hilaire descreveu a vegetação do Cerrado como “[...] árvores esparsas, enfezadas,
tortuosas, de cascas encortiçadas, com folhas duras e quebradiças”. Nesse ambiente, enfezado ao primeiro
olhar de um europeu, diversos povos se mantiveram com suas tradições e a sabedoria da lida, tanto no grande
sertão como nas veredas.
Enquanto o Brasil avançava na percepção dos impactos do desmatamento em seus sistemas florestais e
na construção de políticas públicas e de uma governança para sua redução, a necessidade da conservação do
Cerrado permanecia em segundo plano. Os incentivos foram destinados à ocupação pela pecuária extensiva
inicialmente e, posteriormente, pela agricultura intensiva e de grande escala. Em um intervalo de quatro a
cinco décadas, metade de seus 2 mi km² de extensão com cobertura nativa foram convertidos para outros
usos. A transformação avançou e avança, hoje, sobre novas fronteiras ao norte do bioma, a despeito dos
alertas da ciência que apontam os ecossistemas do Cerrado como locais de enorme riqueza de fauna, flora
e microbiota, além de sua fundamental importância para a segurança hídrica e energética do país e para a
regulação do clima.
Ainda que distribuído originalmente em 11 estados brasileiros, o bioma, que pulsa ao sabor da distribuição das chuvas sazonais no coração do Brasil, não foi reconhecido na Constituição Cidadã de 1988 como um
patrimônio nacional. A proposta de correção para essa injusta posição tramita desde 2003 no Congresso
Nacional.
Nesse contexto, o PPP-ECOS jogou uma luz necessária e tempestiva sobre a situação do Cerrado e de seus
povos. Resgatar a convivência sustentável das comunidades tradicionais com o bioma, valorizar a sua identidade sociocultural, fortalecer sua capacidade de organização, criar mercados para os produtos da sociobiodiversidade e tecer a rede de colaboração entre as iniciativas. Nesse espaço há inovação tecnológica e social,
empoderamento e reconhecimento. Há conservação e restauração. Há o exemplo da construção de projetos
em pequena escala que geram grandes impactos positivos.
7. Professora titular do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e membro do Comitê Gestor Nacional do PPP-ECOS.
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Mas, a travessia para um futuro sustentável para o Cerrado ainda demanda renovados e maiores esforços
da sociedade, dos governos e da ciência. As novas frentes do desmatamento repetem antigas práticas no
manejo inadequado das paisagens do Cerrado e na invisibilização das comunidades locais e de seus modos de
vida. As pressões impostas pelas mudanças ambientais globais se somam aos impactos locais e à perda de
paisagens em grande escala, que comprometem a viabilidade e a lucratividade também das mesmas atividades econômicas que estão associadas ao desmatamento. A janela de tempo para a mitigação dos efeitos negativos e para a construção de novos paradigmas de desenvolvimento para a região está cada vez mais estreita.
O portfólio do PPP-ECOS, aqui apresentado, é um documento robusto de soluções viáveis que podem conviver dentro de um ordenamento territorial que considere todos os serviços ecossistêmicos de forma equilibrada e a equidade entre seus usuários, incluídas aí as populações urbanas que se beneficiam das funções dos
ecossistemas do Cerrado, como a produção e conservação de água.
O financiamento por meio do Global Environmental Facility (GEF), em português Fundo Global para o Meio
Ambiente, abre a possibilidade de apresentar os desafios na conservação e no desenvolvimento do Cerrado a
outras regiões e países. O GEF é uma parceria de 183 países, instituições internacionais, organizações da sociedade civil e do setor privado que aborda questões ambientais globais. No Cerrado, convergem e interatuam
vários vetores e tendências das mudanças ambientais no planeta que estão remodelando os ecossistemas de
maneira sem precedentes. Por exemplo, o comércio internacional de alimentos tornou-se uma força motriz
fundamental das mudanças no uso da terra com uma fração significativa da produção agropecuária do Cerrado, atendendo às demandas de vários países em outros continentes. Atualmente, informações espaciais nos
permitem entender globalmente as mudanças no uso da terra e suas causas associadas ao comércio internacional, e reforçam a necessidade de coordenação entre países na promoção da sustentabilidade.
A escala, a velocidade, a disseminação e a conectividade das ações humanas no Antropoceno (período mais
recente do planeta com predomínio da influência humana) geram novas dinâmicas que conectam domínios,
anteriormente desconectados, e podem resultar em efeitos em cascata entre países e regiões, afetando o
bem-estar humano. Nesse, que é o segundo maior bioma da América do Sul, vê-se com clareza como eventos
locais podem se transformar em desafios globais e são, ao mesmo tempo, moldados pela dinâmica global.
Sociedades e ecossistemas estão interligados ao longo dessas escalas, e um modelo de desenvolvimento que
preconiza a biosfera e as populações em diversos contextos e lugares é essencial para a sustentabilidade em
longo prazo e a dignidade nas relações humanas. Em nosso mundo globalizado, a gestão da biosfera é o pilar
do futuro, não somente pela garantia no fornecimento de recursos básicos mas também por influenciar as
dimensões espirituais, estéticas e culturais de nossa imersão na natureza e em nossa própria humanidade.
As lições aprendidas na consolidação do PPP-ECOS e construídas por meio das comunidades e suas narrativas são cerratenses, são brasileiras, são do mundo e, com certeza, não se esgotam aqui.
“O rio não quer chegar, mas ficar largo e profundo...”. Devolvo o fio da meada a Guimarães Rosa para fechar esse texto e desejar que o caudal do PPP-ECOS siga alargando-se e aprofundando-se.

PROJETOS APOIADOS PELO PPP-ECOS NO BIOMAS CERRADO
ENTRE 2013 E 2017
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Associação Pacari
A Associação Pacari, também conhecida como Articulação Pacari, é composta por 80
organizações comunitárias situadas nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e
Maranhão, que trabalham com medicina popular e uso da biodiversidade do bioma
Cerrado. Fundada em 2005, tem cerca de 90% dos seus membros mulheres, muitas
das quais guardam conhecimentos medicinais tradicionais transmitidos de geração
para geração. Todos os grupos que fazem parte da Articulação Pacari produzem e
coletam plantas medicinais, preparam os medicamentos e cuidam da saúde de suas
comunidades. A Articulação Pacari é um movimento de pessoas que utilizam plantas
medicinais de forma tradicional e que lutam para poder continuar esse uso.
Para mais informações sobre a Pacari, acesse:
www.pacari.org.br
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Municípios: Cavalcante e Santa Rita do Novo Destino - GO; e Turmalina, Veredinha, Araçuaí, Itinga e Itaobim - MG.

Projeto: Óleos Medicinais do Cerrado e Caatinga
O projeto buscou promover boas práticas de manejo e processamento de frutos do Cerrado e da Caatinga,
na perspectiva de qualificar a cadeia produtiva de óleos vegetais e gerar consequente sustentabilidade
ambiental e econômica para a atividade feita por mulheres agroextrativistas. Para tanto, envolveu seis
grupos de mulheres de Minas Gerais e dois de Goiás, beneficiando-os por meio de assessoria técnica,
melhoria de suas unidades produtivas e de seus processos de produção, produtos, embalagens e identidade visual. O projeto melhorou a organização comunitária, dando mais protagonismo às mulheres, as
introduzindo no universo da comercialização e do mundo digital, e ampliando sua conscientização sobre
a necessidade de conservação dos ambientes vulneráveis ao desmatamento. A iniciativa tem, ainda, um
importante caráter inovador ao testar e comprovar a possibilidade de geração de renda com dois produtos pouco conhecidos: a pimenta de macaco e o óleo de gindiroba.
Na safra 2017/2018 foram processados 18.330kg de frutos e sementes de nove espécies nativas da
biodiversidade do Cerrado e da Caatinga, além de uma espécie cultivada (gergelim). Com o projeto, foram
comercializados, ao todo, 532,5 litros de óleos de indaiá, pequi, gindiroba, rufão, mamoninha, gergelim,
tingui e coco da Bahia; além de outros produtos, como açafrão em pó, pimenta de macaco, gergelim e
mesocarpo de indaiá. A receita total gerada foi de R$ 32 mil, dos quais aproximadamente R$ 10 mil foram
de óleo de indaiá, e R$ 6 mil, de óleo de pequi.

Principais ações e resultados
Envolvimento e capacitação de 38 famílias;
Plantio agroecológico em seis hectares;
Conservação por meio do extrativismo sustentável
de 24.253ha de Cerrado e transição com Caatinga;
Beneficiamento de 15 espécies, sendo 12 nativas da
biodiversidade do Cerrado e da Caatinga;
Elaboração de logomarca para cinco grupos
produtivos e elaboração de rótulos de oito produtos
diferentes para seis grupos de mulheres.

Período de realização:
jul/2015 a jul/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 146.915,36
Contrapartida:
R$ 81.800,00

PROJETOS APOIADOS PELO PPP-ECOS NO BIOMAS CERRADO
ENTRE 2013 E 2017
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Cooperativa Central do Cerrado
A Central do Cerrado é uma cooperativa fundada em 2010, composta por 20 organizações
comunitárias de sete estados brasileiros, que desenvolvem atividades produtivas a partir
do uso sustentável da biodiversidade do Cerrado. A cooperativa promove a divulgação e
inserção dos produtos das comunidades nos mercados regionais, nacional e internacional.
Serve, também, como centro de disseminação de informações, intercâmbio e apoio técnico para as comunidades na melhoria de seus processos produtivos, organizacionais e de
gestão. A Central do Cerrado opera dentro dos princípios e conceitos do comércio justo e
solidário, tendo como objetivo promover a inclusão social por meio do fortalecimento das
iniciativas produtivas comunitárias que conciliam conservação do Cerrado com geração de
renda e protagonismo social.
Para mais informações sobre a Central, acesse:
www.centraldocerrado.org.br • www.facebook.com/CentralCerrado
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Municípios: todo o bioma Cerrado

Projeto: Desenvolvimento de Estratégia e Mercados
para Produtos com a Marca Central do Cerrado
O projeto teve por objetivo a promoção dos meios de vida sustentáveis, com ampliação da escala de
produção e agregação de valor aos produtos extrativistas comunitários do Cerrado, bem como com o
fortalecimento da estratégia comercial, com vistas à viabilidade econômica da Central do Cerrado e de
suas 19 organizações cooperadas. O projeto foi proposto visando superar entraves que estavam sendo
enfrentados para a comercialização da produção, como: escala insuficiente; falta de padrão de qualidade,
de registro sanitário e de uma identidade visual adequada ao mercado; produtos pouco conhecidos pelo
público; equipes insuficientes para implementar as estratégias de comercialização, entre outros. Nesse
sentido, a Central realizou a reforma de adequação física de seu galpão, adquiriu equipamentos e elaborou seu manual de boas práticas para fracionamento de óleos e produção de mix de castanhas, obtendo
o registro sanitário e o alvará de funcionamento. Além disso, realizou investimentos na promoção dos
produtos, com contratação de equipe de vendas e elaboração de peças de promoção (displays, embalagens e rótulos).
A Central do Cerrado desempenhou papel estratégico ao abrir o mercado para os produtos do Cerrado,
por meio de parceria com o Slow Food e chefs de cozinha, e ao articular contratos de venda. Isso ampliou
a visibilidade dos povos do Cerrado, e contribuiu para que os grupos comunitários desafogassem a gestão
de distribuição e comercialização de sua produção, tendo a Central apoiado a formação de estoque com
volume e padrão de produção adequados aos mercados.

Principais ações e resultados
Envolvimento de 2.500 famílias agroextrativistas que
fazem o manejo e uso sustentável do Cerrado;
Faturamento em 2014 no valor de R$ 600 mil, o
que gerou um incremento significativo de renda para as
organizações comunitárias;
50.000ha de Cerrado sendo conservados pelas ações
do projeto;
Reforma e adequação da sede e aquisição de
equipamentos para produção de coquetéis e fracionamento
de óleos (pequi, buriti, macaúba, babaçu e baru);
Confecção de material promocional;

Período de realização:
out/2010 a jul/2016
Valor do projeto:
R$ 97.150,39
Contrapartida:
R$178.141, 52

Realização de parceria com o Movimento #CerradoVivo
(agrega chefs de cozinha de Brasília interessados
em produtos do Cerrado) na realização do Festival
Gastronômico Cerrado Week;
Capacitação de cinco funcionários da Central sobre
boas práticas de fabricação de alimentos.
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Município: São Paulo - SP

Projeto: Box da Central do Cerrado no Mercado
Municipal de Pinheiros em São Paulo
O projeto envolveu 32 empreendimentos e grupos comunitários, e visou colaborar com a estratégia de
atuação comercial da Central para venda de produtos da sociobiodiversidade do Cerrado e da Caatinga,
por meio da estruturação de box no Mercado Municipal de Pinheiros, em São Paulo, em parceria com o
Instituto ATÁ, e do estabelecimento da comercialização dos produtos para o mercado gastronômico no
estado.
Com o projeto, aumentou-se a visibilidade dos produtos das comunidades do Cerrado e da Caatinga aos
consumidores de São Paulo. No ponto de venda são comercializados cerca de 200 tipos de produtos, o
que vem gerando um faturamento médio de R$ 70 mil por mês. Esse arranjo para comercialização ampliou o número de fornecedores da Central, que realizou um trabalho sistemático de levantamento e contato com novos grupos de produtores. Além disso, a visibilidade promovida pela ação propiciou a venda
de produtos da cooperativa em outros 32 pontos de venda em São Paulo, Tocantins, Bahia, Goiás, Rio de
Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

Principais ações e resultados
Instalação, ambientação e operação de ponto de venda
no Mercado de Pinheiros, em São Paulo;
Organização e ampliação da rede de fornecedores de
produtos da sociobiodiversidade do Cerrado e da Caatinga
para estruturar o estoque do box;
Produção de vídeo sobre a cooperativa, em parceria
com a Fundação Banco do Brasil;
Produção de conteúdo para mídia, com veiculação de
matérias em canais de televisão (Globo, Bandeirantes e
Record) e em jornais e revistas de grande circulação (jornal
Folha de São Paulo e revista Veja). O box também apareceu
em programas, como o MasterChef (Bandeirantes) e Bela
Cozinha (GNT);

Período de realização:
jul/2015 a mar/2017
Valor do projeto:
R$ 330.206,31
Contrapartida:
R$ 206.600,00

Realização de orientações a 32 empreendimentos
comunitários sobre melhoria dos produtos, logística,
procedimentos administrativos e contábeis, entre outros.
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Foto: Peter Caton/ISPN

Cooperativa Interestadual das Mulheres
Quebradeiras de Coco Babaçu – CIMQCB
A CIMQCB foi criada para organizar as suas cooperadas (145 quebradeiras de coco
babaçu) em grupos produtivos, visando o aproveitamento integral do coco babaçu e a
comercialização dos seus subprodutos, para ampliar a geração de renda das mulheres
e a conservação da palmeira. Um diferencial é que não há homens no seu quadro de
sócias e grupos produtivos.
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Estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará

Projeto: Fortalecimento Socioeconômico das
Quebradeiras de Coco Babaçu pelo Acesso aos
Mercados
O projeto buscou consolidar a cooperativa enquanto empreendimento ambientalmente sustentável e
economicamente viável, com gestão participativa e democrática realizada por mulheres agroextrativistas. Participaram do projeto 37 comunidades dos quatro estados de referência (MA, PI, TO e PA), contabilizando 139 famílias (122 mulheres adultas e 17 jovens).
Com o projeto, houve incremento do quadro social da cooperativa, com crescimento do número de sócias,
aumento do acesso ao PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PGPM-Bio (Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade). A cooperativa executou projetos com as filiais do Piauí e da Baixada Maranhense para o PAA
Doação (R$ 200 mil), e na filial de Imperatriz/MA forneceu 300kg/mês para a Secretaria de Educação do
município. Assim, foram realizadas diversas ações estruturantes, disseminadas para o conjunto das associadas, o que também permitiu discutir políticas públicas, como o preço mínimo estabelecido pela Conab
(Companhia Nacional de Abastecimento) para a aquisição da amêndoa do babaçu.

Principais ações e resultados
145 pessoas (139 mulheres) capacitadas em temas
diversos;
Elaboração do manual de produção;
A cooperativa vendeu 1.490kg/ano de farinha de
babaçu, com receita de R$ 67.500, e 1.506kg de azeite
de babaçu, com receita de R$ 60 mil durante o período do
projeto. Estima-se a renda mensal gerada de R$ 772 por
família;
Realização de oficinas, em parceria com a Conab MA e
PI, o que resultou nos projetos de aquisição aprovados;

Período de realização:
jun/2016 a mar/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 127.073,31
Contrapartida:
R$ 72.267,82

Incidência direta no aumento do preço mínimo definido
pela Conab a ser pago para o quilo da amêndoa do babaçu
no estado do Maranhão, via PGPM-Bio.
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BAHIA

Associação Comunitária dos Pequenos
Criadores do Fecho de Pasto de Clemente
Criada em 2009, a associação busca promover a defesa dos recursos hídricos, nascentes, fauna e flora, e garantir a permanência das famílias no território tradicional denominado fecho de pasto, além de desenvolver atividades em defesa da sustentabilidade
do Cerrado e seus povos, articuladas com demais associações, movimentos sociais,
entidades, comunidades tradicionais de fechos e fundos de pastos e outras. Visa também promover, com os órgãos competentes nas esferas federal, estadual e municipal,
a regularização fundiária e o apoio à defesa do território; desenvolver parcerias, atividades e ações que proporcionem a melhoria de condições de vida das famílias, o uso
sustentável do fecho de pasto e a manutenção do Cerrado em pé.
Para mais informações sobre a associação, acesse:
www.facebook.com/profile.php?id=100008043214236 • https://goo.gl/DZQk1K
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Município: Correntina - BA

Projeto: Guardiões do Cerrado Assegurando a
Sustentabilidade Socioambiental do Fecho de Pasto
A partir de ameaças que o território tradicional coletivo do Fecho de Pasto de Clemente vinha sofrendo, a
comunidade se mobilizou para elaborar um projeto com ações para melhorar a proteção e o manejo dessa
área. Com relação à proteção do território, o projeto apoiou a construção de uma casa na área coletiva,
o que permitiu aos criadores e membros das famílias permanecerem mais tempo no fecho, evitando
invasões de grileiros e incêndios criminosos. Para melhorar o manejo da paisagem, veredas e nascentes,
que vinham sendo impactadas pelo fogo e pisoteio do gado, foram cercadas e foram plantadas mudas de
espécies nativas e sementes de buriti, landim e outras. O projeto apoiou, ainda, o início de atividades de
apicultura, visando envolver os jovens e gerar renda aos associados.
As ações do projeto se tornaram referência na região, e outros fechos de pasto começaram a se interessar em cercar suas nascentes e veredas e a construir casas para aumentar a proteção do território. Membros da associação passaram a ter um papel importante, em conjunto com outras oito comunidades, para
o autorreconhecimento como comunidade tradicional de fecho de pasto e para a obtenção da Concessão
de Direito Real de Uso (CDRU) com o governo do estado. No total, 75 famílias se envolveram nas ações do
projeto e foram sensibilizadas para intensificar o monitoramento da área de fecho de pasto, conservando
3.424ha de Cerrado.

Principais ações e resultados
30ha de Cerrado degradados em recuperação;
Construção de 2.300m de cerca no entorno de duas
nascentes;
Monitoramento periódico para evitar invasões e
incêndios indesejados em área de 3.424ha de Cerrado;
Plantio de sementes e mudas de oito espécies nativas
nas veredas em recuperação;
Construção da sede da associação na área do fecho de
pasto, contribuindo com a melhoria na vigilância e manejo
da área;
Realização de 31 mutirões para construção da casa, das
cercas, dos aceiros e plantios;

Período de realização:
dez/2013 a abr/2016
Valor do projeto:
R$ 94.206,03
Contrapartida:
R$ 145.500,00

Realização dos intercâmbios: na área coletiva de fecho
de pasto, envolvendo comunidades de nove municípios da
Bahia (54 participantes); e na comunidade de Ponte Velha,
sobre apicultura (9 participantes);
Foi iniciada a produção de mel com aquisição das
primeiras 20 colmeias.
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Municípios: Correntina, Jaborandi e Santa Maria da Vitória - BA

Projeto: Fortalecimento das Comunidades
Tradicionais de Fechos de Pastos e do Manejo e Uso
Sustentável da Sociobiodiversidade do Cerrado
Após a experiência do projeto relatado anteriormente, a entidade se articulou para ampliar sua ação a
outras comunidades de Correntina, Santa Maria da Vitória e Jaborandi. Dessa forma, contribuiu com a
conscientização ambiental das famílias das comunidades tradicionais de fechos de pastos, ampliando a
articulação entre as organizações, apoiando-as na manutenção de seus territórios e na melhoria do manejo do Cerrado nas áreas dos fechos. O projeto, que envolveu 33 fechos, realizou ações de formação, seminários, apoio no registro das comunidades e na certificação como Comunidade Tradicional de Fecho de
Pasto pelo governo do estado. Além disso, foi constituída e equipada uma brigada de incêndios, contando
com 34 voluntários, que já combateu diversos incêndios florestais e realizou aceiros para a proteção das
matas e veredas dos Fechos Clemente, Vereda do Rancho e Catolés. O projeto tem apoiado o monitoramento constante de 33 fechos de pasto evitando invasões e incêndios.
O projeto promoveu a realização de dois grandes eventos: Oficina Direitos das comunidades de fundos
e fechos de pasto da região oeste da Bahia, em novembro de 2015, com participação de 41 pessoas, e o
I Encontro Regional das Comunidades Tradicionais de Fundos e Fechos de Pasto do Oeste da Bahia, em
agosto de 2016, com participação de 49 pessoas de 25 fechos (em parceria com o Projeto Busca Ativa).

Principais ações e resultados
90.000ha de Cerrado sob manejo sustentável nos 33
fechos de pasto da região;
Envolvimento de 72 comunidades/fechos, totalizando
diretamente 700 pessoas;
Certificação de 11 comunidades como comunidade
tradicional de Fecho de Pasto e submissão de pedidos de
autorreconhecimento de outras 22 à Sepromi (Secretaria
de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia);
354 pessoas envolvidas em processos de formação;

Período de realização:
ago/2015 a set/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 145.285,44
Contrapartida:
R$ 177.400,00

Realização de intercâmbio na comunidade de Água Boa
II, em Rio Pardo de Minas, para ver a luta para a criação
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes
Geraizeiras e a agroindústria de aproveitamento de frutos
do Cerrado;
Elaboração e disseminação da primeira publicação
sobre as comunidades de fecho de pasto, disponível em
https://goo.gl/DZQk1K.
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Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável - Agência 10Envolvimento
A Agência 10envolvimento foi oficialmente criada em setembro de 2004, com três
focos de ações principais: políticas públicas, desenvolvimento rural sustentável e meio
ambiente. Na fase inicial, atuava como braço executivo da Cáritas Diocesana de Barreiras, mas, em novembro de 2006, foi fundada a Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável (Ades) para assumir a responsabilidade jurídica e programática pela Agência 10Envolvimento. Atualmente, atua, principalmente,
apoiando comunidades geraizeiras da bacia do Rio Grande, visando o desenvolvimento
democrático, socialmente justo e ecologicamente equilibrado no oeste Baiano.
Assista ao vídeo Gerações Geraizeiras, produzido pela Agência 10envolvimento <www.youtube.com/watch?v=gKXH06e3mEI>
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Município: Formosa do Rio Preto - BA

Projeto: Gerações Geraizeiras
O projeto visou apoiar as comunidades tradicionais do Alto Rio Preto, no oeste da Bahia, na manutenção e
governança de seus territórios, impactados pela expansão do agronegócio e pela grilagem de terras. Para
tanto, foi trabalhada a valorização do extrativismo de buriti e capim-dourado, por meio de capacitações,
oficinas e participação em feiras; e os direitos territoriais, por meio de assessoria jurídica, mapeamento
participativo do território e início do estabelecimento de acordos comunitários para a gestão de áreas.
Um resultado importante foi a produção do filme Gerações Geraizeiras, que retrata a questão da grilagem
nos territórios das comunidades. Além disso, o projeto promoveu ações e articulações estratégicas denunciando o conflito da Fazenda Estrondo com as comunidades. Por meio da parceria com a Associação
dos Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR), que deu assessoria jurídica às comunidades, o projeto
conseguiu uma série de avanços para garantir legalmente esses territórios. Na etapa de continuidade do
projeto, foi realizado mapeamento participativo da comunidade de Cacimbinha, onde o grupo concluiu
que ocupa, da área original de 8.800ha, somente 5.000ha, devido ao avanço das grandes fazendas. O
projeto está contribuindo com a conservação de cerca de 50 mil ha de Cerrado
na região do Alto Rio Preto. Durante todo
o projeto, 94 pessoas foram beneficiadas
Assessoria jurídica a mais de 300 famílias de oito
diretamente.
comunidades do Alto Rio Preto;

Principais ações e resultados

Período de realização:
fev/2014 a jul/2017
Valor do projeto:
R$ 128.976,74
Contrapartida:
R$ 154.700

2a FASE
Período de realização:
nov/2017 a nov/2018
Valor do projeto:
R$ 25.087,77
Contrapartida:
R$ 13.400,00

Capacitação de 58 pessoas em diversos temas, como:
boas práticas de processamento de polpa de buriti,
aprimoramento de embalagens, aproveitamento de
frutos do Cerrado, plantas medicinais (em parceria com
a Articulação Pacari), artesanato de pecíolo de buriti,
associativismo e identidade e direitos territoriais;
Desenvolvimento da logomarca dos produtos do Alto
Rio Preto;
Realização de três intercâmbios: sobre confecção de
artesanato de capim-dourado, em Novo Jardim/TO; e com
as comunidades tradicionais de Ponte de Mateus e Fecho
de Pasto de Clemente;
Realização do I Encontro e Feira das Comunidades
Geraizeiras na sede do município de Formosa do Rio
Preto, com a participação de mais de 400 pessoas de nove
comunidades dos gerais;
Produção do documentário Gerações Geraizeiras;
Mapeamento participativo do território da comunidade
de Cacimbinha;
Denúncias sobre a grilagem de terras e o
desmatamento da região protocoladas em diversos órgãos
governamentais;
Divulgação dos produtos das comunidades e dos
conflitos vividos em diversos eventos.
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Instituto Sálvia de Soluções Socioambientais Issa/ Aprospera
Fundado em 1998, o Issa tem o objetivo de desenvolver e disseminar soluções e tecnologias socioambientais que permitam melhorar a qualidade de vida do ser humano e do
meio ambiente para promover a justiça ambiental e o desenvolvimento social, erradicar
a pobreza e preservar os recursos naturais e culturais. A Associação dos Produtores
Agroecológicos do Alto São Bartolomeu (Aprospera) foi a organização beneficiária do
projeto, formalizada em 2016. A Aprospera tem por objetivo produzir alimentos de alta
qualidade, de forma orgânica, saudável e rentável, que proteja e recupere os recursos
naturais, trazendo, assim, melhor qualidade de vida ao consumidor e ao produtor e à
toda a sociedade por meio de plantios agroecológicos e agroflorestais.
Para mais informações sobre as organizações, acesse:
institutosalvia.blogspot.com • www.facebook.com/aprosperaCsa
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Município: Brasília - DF

Projeto: Comercialização do Apreço - CSA - Uma Nova
Forma de Relação entre Produtores e Consumidores
Em 2014, o Issa realizou uma oficina com o grupo da Aprospera, na qual identificou que a grande dificuldade enfrentada era a comercialização da produção. Assim, o projeto proposto teve por objetivo criar
uma rede solidária de comercialização, em sistema de Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA),
dos alimentos agroecológicos produzido pelos agricultores familiares da região do Alto São Bartolomeu,
Planaltina/DF.
A iniciativa tem gerado resultados significativos, como abertura de novos mercados para a comercialização da produção familiar (nove CSAs criadas, com 350 coagricultores envolvidos), aumento do número
de famílias associadas, que passou de 10 para 31 famílias, certificação orgânica de 12 associados e maior
envolvimento de jovens e mulheres no projeto. O Issa apoiou a associação em todas as etapas de execução do projeto, e foi responsável pela aplicação de método de monitoramento de indicadores ambientais
e sociais inovador, que tem servido de ferramenta para as tomadas de decisão do grupo. A melhoria na
comercialização vem promovendo um incremento da área sob manejo agroecológico, atualmente de 30ha
(quintais produtivos, roças agroecológicas e sistemas agroflorestais – SAFs). Devido ao êxito do projeto,
a Aprospera recebeu dois prêmios: Jorg Zimmermann de Iniciativas Rurais Sustentáveis, do ISPN; e Celso
Furtado, em práticas exitosas de produção e gestão institucional, do Ministério da Integração Nacional.

Principais ações e resultados
Realização de mutirões comunitários semanais para
plantio e manejo das hortas agroecológicas e dos SAFs;
Articulação de parcerias com o Senar, Sebrae, Emater
e Icraf (Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal),
por meio das quais foram capacitadas 105 pessoas nos
temas: produção e beneficiamento de ervas medicinais,
processamento da mandioca, agricultura orgânica, gestão
de negócios no campo, tratorista e horticultura orgânica;
Capacitação dos sócios da Aprospera em CSAs,
realizado pela empresa Matres Socioambiental em parceria
com o Sebrae, e assessoria na criação dos primeiros CSAs
da associação;

Período de realização:
jul/2015 a jan/2018
Valor do projeto:
R$ 102.950,51
Contrapartida:
R$ 97.955,00

Mobilização e instalação de nove CSAs no DF, que
estão em funcionamento e envolvem 350 famílias de
coagricultores;
Construção do galpão comunitário, com técnicas de
bioconstrução, que serve como sede social da Aprospera e
para a realização de eventos para formação do grupo;
Divulgação ampla do projeto em diversos veículos
da imprensa (Globo Rural, Correio Braziliense) e sites
institucionais, entre outros.
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Associação de Desenvolvimento Rural da
Comunidade Indaiá ll e Rabo de Cavalo
A associação atua na organização e comercialização da produção de agricultores familiares de Luziânia/GO desde 1991. Em 2017, se formalizou enquanto Cooperativa de
Produtores Rurais do Indaiá - Coopindaiá para fortalecer a comercialização coletiva.
Tem como objetivos: fortalecer a prática do associativismo e cooperação, incentivando
o convívio respeitoso e cordial entre os seus associados; e buscar e difundir novas técnicas de produção e manejo agropecuário, visando ao aumento da produtividade e da
produção para que todos possam conquistar melhores condições de vida. Atualmente,
a Coopindaiá é referência em produção agroecológica e comercialização via execução
do PAA e Pnae.
Para mais informações sobre a Coopindaiá, acesse:
www.coopindaia.com

55

Município: Luziânia - GO

Projeto: Uso de Sistemas Agroflorestais na
Recuperação Ambiental e Produtiva de Áreas
Degradadas de Cerrado
O projeto teve como objetivo a promoção da sustentabilidade da agricultura familiar, por meio da recuperação ambiental e produtiva de áreas degradadas de Cerrado. Envolveu diretamente 30 famílias, com
diversas ações agroecológicas: atuou na formação de agricultores das comunidades Indaiá II e Rabo de
Cavalo, voltada à produção agroflorestal associada à implantação de áreas demonstrativas, com o intuito
de recuperar áreas degradadas e produzir espécies frutíferas para a cesta de produtos agroecológicos
comercializados na merenda escolar no município. Além disso, contribuiu para a adequação ambiental
das propriedades, por meio da recuperação ambiental de nascentes e matas ciliares e assessoria para o
CAR (Cadastro Ambiental Rural). Realizou, ainda, ação complementar de reforma e instalação da unidade
de beneficiamento de polpas de frutas, que está em processo de registro pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Principais ações e resultados
Implantação de áreas com SAFs, recuperação
de nascentes, produção de hortaliças e sementes
agroecológicas, em aproximadamente 20ha;
Elaboração do CAR em 30 propriedades;
Construção da casa de sementes;
Implantação de dois quintais agroflorestais, com
aproximadamente 1.000m2 e 30 espécies manejadas;
Realização de três capacitações práticas em SAFs,
envolvendo 16 famílias;
Apoio para a produção das famílias que comercializam
no mercado local e no PAA e Pnae, gerando renda média de
um salário mínimo por família;

Período de realização:
ago/2014 a nov/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 113.903,09
Contrapartida:
R$ 76.145,50

Potencialização do viveiro para a produção de mudas;
Realização de três intercâmbios para troca de
experiências em feiras de sementes e em propriedade
agroflorestal;
Apoio para a construção da casa de polpas de frutas.
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Associação de Mulheres Empreendedoras
Rurais e Artesanais de Barro Alto e Santa Rita
do Novo Destino - Amera
Fundada em abril de 2013, a Amera tem como objetivos desenvolver programas ambientais sustentáveis e de apoio e assistência à mulher rural e suas famílias; organizar
capacitações; promover novos modelos de produção; apoiar a comercialização da produção dos associados e desenvolver ações para a conservação do Cerrado e educação
ambiental.
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Municípios: Barro Alto e Santa Rita do Novo Destino - GO

Projeto: Cerrado Vivo

O projeto visou promover a valorização da produção agroextrativista de 18 famílias associadas, por meio
da produção de fitoterápicos, do plantio de SAFs com plantas medicinais e da comercialização de hortaliças. Foram estruturadas três farmacinhas para a produção de sabonetes e fitocosméticos com as matérias-primas produzidas nos SAFs, aqui denominados Maes (Módulos Agroecológicos Sucessionais). Com
os Maes, houve incremento na produção de hortaliças e a comunidade passou a se organizar para fazer
a comercialização na cidade, por meio de um ponto de vendas no povoado Placa e, em seguida, via cestas
encomendadas por Whatsapp (35 cestas têm sido entregues por semana, com cerca de oito produtos e
valor médio de R$ 20).
Durante a execução do projeto, a região enfrentou anos mais secos que o comum, e a comunidade se
mobilizou para aprender e adaptar para a realidade goiana tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Assim, três mulheres participaram de intercâmbio em outro projeto do PPP-ECOS, executado
pela Casa da Mulher do Nordeste, no Pajeú/PE, onde aprenderam a usar o sistema de reúso de água cinza
para irrigação.

Principais ações e resultados
Período de realização:
mar/2014 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 57.731,00
Contrapartida:
R$ 243.900,00

Implantação de 11 Maes por meio de mutirões;
Realização de intercâmbio no Sítio Semente em
Brasília, com a participação de 25 pessoas;
Participação de 60 pessoas nas capacitações sobre:
farmacinha comunitária, com a Articulação Pacari; extração
de óleos vegetais; e tecnologias de reúso de água cinza;
Implantação de duas farmacinhas comunitárias
em Santa Rita do Novo Destino, além da farmacinha já
estruturada no Projeto de Assentamento (PA) Santa Fé;
Implantação do sistema de cestas de produtos
agroecológicos de entregas semanais;

2a FASE
Período de realização:
dez/2017 a out/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 30.264,96
Contrapartida:
R$ 8.500,00

Reforma e adequação do ponto de vendas no povoado
da Placa, gerando receita mensal em torno de R$ 4.800;
Mapeamento do potencial de produção de óleo de
gueroba para implantação de tecnologia social certificada
pela Fundação Banco do Brasil, em parceria com a
Articulação Pacari;
Realização de intercâmbio no sertão do Pajeú;
Implantação de quatro tecnologias de reúso de água
cinza para irrigação.
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Associação do Projeto de Assentamento
Órfãos - Aspaso
O assentamento Rio Bonito (também conhecido como Órfãos) fica a 45km de Cavalcante, em local de difícil acesso. As famílias que foram assentadas já moravam por
ali, eram posseiros e funcionários de antigas fazendas, além de famílias originárias
do quilombo Kalunga. A Aspaso foi criada, em fevereiro de 1998, com os objetivos de
promover a organização dos assentados de modo que haja engajamento no desenvolvimento coletivo e para o bem comum, e buscar recursos técnicos e melhoramentos
para todos, reivindicando apoio aos órgãos competentes e autoridades governamentais e não governamentais.
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Município: Cavalcante - GO

Projeto: Cultivando Esperança com Casa de
Farinha Agroflorestal e Cuidando das Águas no
Assentamento
O projeto teve como mote estimular a produção, o beneficiamento e a comercialização dos produtos do
assentamento, por meio da construção de casa de farinha de mandioca. Visando a proteção dos recursos
hídricos do assentamento, foram cercadas quatro nascentes em regime de mutirão, evitando danos causados pelo pisoteio do gado. Foram realizadas ações para estimular o uso de práticas agroecológicas nas
roças de mandioca e implantado um sistema agroflorestal experimental na escola. Para a construção da
casa de farinha, um grande desafio foi definir uma planta que atendesse às demandas da vigilância sanitária, para tanto, a equipe do projeto realizou muitas pesquisas, visitou outras casas de farinha no estado
e contratou consultoria para a elaboração do projeto. A primeira etapa da construção da casa de farinha
foi concluída com sucesso, sendo que a segunda (acabamento e estruturas externas: varanda, banheiro e
cozinha) está em andamento com recursos de contrapartida.

Principais ações e resultados
Conclusão da primeira etapa da obra da casa de farinha,
em conformidade com as exigências da vigilância sanitária;
Realização de intercâmbio no Sítio Semente, em
Brasília/DF, e em três casas de farinha em Colinas do Sul/
GO;
Participação de nove famílias em ações de capacitação
em agroecologia;
Implantação de pomar agroflorestal experimental na
escola;
Proteção de quatro nascentes, com cercamentos feitos
em mutirão;

Período de realização:
out/2014 a out/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 109.796,44
Contrapartida:
R$ 53.700,00

Estabelecimento de Regimento interno de uso coletivo
da Casa de Farinha Rio Bonito.
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Associação dos Agricultores do Assentamento
do Atoleiro
A Associação dos Agricultores do Assentamento Atoleiro é uma organização de base
comunitária. Foi fundada em 2006 com o objetivo de estimular o desenvolvimento
econômico, religioso, social e cultural da comunidade, zelar pelos recursos naturais,
prestar assistência técnica e garantir o acesso a políticas públicas relacionadas à agricultura familiar.
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Município: Mambaí - GO

Projeto: Agroflorestas do Cerrado - Alternativa
Econômica e Conservação da Sociobiodiversidade
no Nordeste Goiano
O projeto nasceu com o objetivo de promover alternativas para a sustentabilidade socioambiental e econômica de agricultores das comunidades do PA Cyntia Peter e Agrovila Funil, ambas localizadas na Área
de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Vermelho, em Mambaí/GO. Além das melhorias de infraestrutura para o abastecimento de água, o projeto propôs a implementação de áreas piloto de SAFs
e a capacitação dos produtores para a diversificação da produção local e geração de renda por meio de
atividades sustentáveis. Como contrapartida, a Fundação Pró-Natureza (Funatura) ofereceu um técnico
para prestar assessoria técnica e auxiliar na gestão do projeto.

Principais ações e resultados
Instalação de tubulação para levar água a grupos de
famílias que não tinham quantidade suficiente para a
produção;
Distribuição de mudas para a recuperação de áreas
degradadas do Cerrado;
Realização de curso prático em dois módulos sobre
SAFs, com a participação de 30 pessoas;
Implantação de 3,5ha de SAFs;
Realização de dois intercâmbios para troca de
experiências em sítios agroecológicos em Brasília.

Período de realização:
nov/2013 a set/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 82.826,69
Contrapartida:
R$ 48.300,00
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Associação dos Trabalhadores Familiares do
Assentamento Terra Mãe
A associação tem por objetivo principal a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização da produção agropecuária no assentamento e a promoção de melhores condições de vida dos associados. Fundada
em março de 2009, este é o primeiro projeto executado diretamente pela associação comunitária. O assentamento foi criado em 2009 e a falta de apoio governamental para infraestrutura e assistência técnica faz do arrendamento de terras
para pecuária uma ameaça real ao seu sucesso. A associação faz parte da Rede
Pouso Alto de Agroecologia.
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Município: Colinas do Sul - GO

Projeto: Uso Sustentável do Solo no PA Terra Mãe
- Agroextrativismo e Sistemas Agroflorestais
Sucessionais
Com a finalidade de proporcionar aos assentados do PA Terra Mãe uma forma sustentável de uso
das parcelas conquistadas, foram realizadas capacitações em agroextrativismo, SAFs, recuperação de
áreas degradadas e resgate de sementes crioulas. Foram reformadas as estruturas da área coletiva:
cozinha comunitária de processamento de frutos, casa de sementes e casa de ferramentas. Um sistema de captação de água foi instalado para fornecimento para a cozinha comunitária, sendo o primeiro
sistema de abastecimento do assentamento. Além das capacitações, o projeto apoiou as atividades
da Feira de Sementes da Chapada dos Veadeiros de 2015, com a participação dos assentados e com a
estrutura do evento.

Principais ações e resultados
Espaço comunitário, cozinha de processamento de
frutos do Cerrado e casa de ferramentas reformados;
Capacitações para processamento de cajuzinho e cagaita;
Casa de sementes construída com superadobe e
banco de sementes instalado com 36 espécies nativas e
variedades de cultivares;
SAF experimental implantado em 500m2 da área
coletiva do assentamento;
Envolvimento de oito jovens do curso da UnB Cerrados;

Período de realização:
set/2015 a jul/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 106.665,22
Contrapartida:
R$ 64.000,00

Participação de 14 agricultores (sete do PA Terra
Mãe e sete do assentamento Boa Esperança) na Feira de
Sementes da Chapada dos Veadeiros – mais de 10 espécies
levadas à feira para troca, e nove espécies foram trazidas
para serem reproduzidas no assentamento;
Intercâmbio realizado no Sítio Alegria, em Brasília,
sobre agroecologia, com a participação de pessoas de
outros três assentamentos da região;
Participação no seminário InovaCerrado, na UnB de
Planaltina/DF.
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Foto: Jaqueline Evangelista

Associação Pacari/ Grupo de mulheres Kalunga
de Vão de Almas
A Associação Pacari (vide página 38) foi a proponente formal do projeto que beneficiou o Grupo de Mulheres Kalunga do Vão de Almas, um grupo informal, que trabalha
com produtos do Cerrado e da roça, e que tem por objetivos salvaguardar a cultura do
povo Kalunga, gerar renda para as famílias com o protagonismo das mulheres e contribuir com a conservação do Cerrado na comunidade do Vão de Almas.
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Município: Cavalcante - GO

Projeto: Nós Somos a Mãe de Sete Óleos Kalunga

A parceria entre o grupo de mulheres do Vão de Almas e a Articulação Pacari visou à melhoria das condições da produção de sete variedades de óleos vegetais (indaiá, pequi, gergelim, mamona, macaúba,
pindoba e tucum), que são extraídos segundo as tradições Kalunga há mais de 200 anos. As mulheres
receberam assessoria e kits de utensílios para a extração de óleos. Foram realizadas capacitações em
boas práticas de beneficiamento de amêndoas e sementes, e em extração de óleos a frio. Foi construída e
equipada uma unidade de extração de óleos, o que proporcionou melhoria no rendimento produtivo e nas
condições de higiene da produção.
Foram feitos esforços para comercialização dos produtos, com contatos em Alto Paraíso de Goiás e por
meio da Central do Cerrado. O aumento do rendimento da produção e a melhoria da qualidade dos produtos e das embalagens geraram aumento na renda obtida pelas mulheres a partir da agrobiodiversidade.
Em 2016, foram comercializados 60 litros de óleo de coco indaiá; 30 litros de óleo de pequi; 20kg de
sabão de tingui e 6kg de mesocarpo, gerando renda média mensal de R$ 75 por mulher ou família.

Principais ações e resultados
Ampliação da capacidade e qualidade de produção
de produtos da sociobiodiversidade de 10 famílias da
comunidade de Vão de Almas, com a capacitação de 10
mulheres e um homem Kalunga em boas práticas de
produção e entrega de kits de utensílios;
Construção e estruturação de mini unidade de produção
de óleos;
Construção de caramanchão de palha para realização
de reuniões e secagem de frutos;
Foto: Jaqueline Evangelista

Período de realização:
mar/2014 a mai/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 81.687,85
Contrapartida:
R$ 34.900,00

Seleção e teste de embalagens e rótulos para aprimorar
a qualidade dos produtos e as vendas;
Incorporação de novos produtos para venda, como o
sabão de tingui e o mesocarpo de coco indaiá;
A área utilizada para coleta sustentável dos frutos é de
aproximadamente 200ha.
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Centro Social Rural de Orizona – CSR Orizona
O Centro Social Rural de Orizona (CRS Orizona) foi constituído em 1960 e, desde 1999,
é a entidade mantenedora da Escola Família Agrícola de Orizona (Efaori). A Escola tem
por objetivo oferecer apoio educacional aos agricultores e a seus filhos, bem como
prestar assistência social às famílias do município de Orizona e região, oferecendo
Curso Técnico em Agropecuária de nível médio.

Para mais informações sobre a Efaori, acesse:
www.facebook.com/EFAORI
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Municípios: Orizona e Luziânia - GO

Projeto: Educação Contextualizada e Manejo
Sustentável da Agrobiodiversidade na Escola
Família Agrícola
O projeto teve como objetivo capacitar jovens e famílias no manejo sustentável da agrobiodiversidade em
pequenas propriedades, por meio do resgate cultural de uso do quintal, da produção em horta, pomar,
plantas medicinais, ornamentais e frutos do Cerrado, a partir de práticas agroecológicas. Buscou, assim,
a produção de alimentos saudáveis, garantias de manutenção da biodiversidade, despertando pequenos
agricultores para as possibilidade da sustentabilidade e geração de renda. Para isso, foram realizadas capacitações, dias de campo e acompanhamento técnico aos alunos do Curso Técnico em Agropecuária nas
temáticas da agroecologia e do manejo da agrobiodiversidade, assim como do armazenamento, manejo,
reúso e produção de água.
Com o projeto, a agroecologia e o uso racional da água complementaram o currículo de 130 alunos da EFA,
alcançado, também, seus familiares. A escola é um polo de irradiação das ações experimentais de agroecologia, que hoje recebe alunos de Orizona, Vianópolis, Luziânia e Padre Bernardo, em Goiás. Tem forte capacidade de replicabilidade das ações de capacitação desenvolvidas, já que, por meio da pedagogia da alternância, a
formação acontece no espaço da escola, e o aprendizado vai para as comunidades e propriedades familiares
durante o tempo-comunidade.

Principais ações e resultados
Período de realização:
jul/2015 a jul/2017
Valor do projeto:
R$ 68.306,58
Contrapartida:
R$ 29.783,26

Realização de oficina sobre plantas medicinais e
aproveitamento dos frutos do Cerrado;
Realização de cursos sobre: agroecologia e
quintais produtivos; empreendimentos comunitários
e comercialização, para acesso às feiras, PAA e
Pnae; artesanato com palha de milho e produtos da
biodiversidade; gestão e empreendedorismo; e captação,
distribuição e reúso de água;
Visitas técnicas periódicas às famílias dos alunos da EFA;
Realização de dias de campo na propriedade Boa
Esperança, com temas como: gado de leite, plantas
medicinais, quintais produtivos e frutos do Cerrado;

2a FASE
Período de realização:
nov/2017 a jun/2018
Valor do projeto:
R$ 30.367,04
Contrapartida:
R$ 19.600,00

Agroecologia abordada nas disciplinas de: fruticultura;
manejo, prevenção e saúde das plantas; mecanização
agrícola; manejo e conservação do solo; e irrigação;
Plantio de 50 mudas no Bosque Florescer;
Adequação do sistema de abastecimento e
armazenamento de água da EFA;
Confecção de banner de divulgação do projeto.
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Cooperativa Agroecológica dos Produtores
Rurais do Município de Alto Paraíso de Goiás e
Região - Cooperfrutos do Paraíso
Fundada em 2006, a cooperativa reúne agricultores familiares, assentados da reforma agrária e agroextrativistas dos oito municípios da Chapada dos Veadeiros. Sua
missão é promover economia solidária e defesa da cidadania, baseadas nos princípios
da cooperação, da liberdade, da democracia e da integração social, bem como apoiar
iniciativas empreendedoras que lhes garantam a autossuficiência econômica e seu
pleno desenvolvimento social. Fazem parte da Rede Pouso Alto de Agroecologia.
Para mais informações sobre a Cooperfrutos, acesse:
feiradesementesemudas.blogspot.com • www.youtube.com/watch?v=nl8IoIZkKYY
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Municípios: Alto Paraíso e São João d’Aliança - GO

Projeto: Sementes do Amanhã

O projeto buscou fomentar a produção de sementes crioulas e agroecológicas no Assentamento Sílvio
Rodrigues e em outros da região. Uma das principais motivações do projeto foi fazer frente à massiva
produção de milho transgênico na região, que vem impactando negativamente as roças das comunidades
e assentamentos com contaminação das variedades locais pelas transgênicas. Para tanto, foi estabelecido um campo de produção de sementes de milho e feijão de porco na área coletiva do assentamento,
utilizando práticas agroecológicas.
O projeto forneceu assistência técnica e distribuição de insumos agroecológicos às famílias. Além disso,
apoiou a articulação regional de quatro bancos comunitários de sementes e a formação dos agricultores
por meio de participação em feiras, oficinas, mutirões e dias de campo, sempre incentivando a participação da juventude. O projeto apoiou a realização de três Feiras de Sementes e Mudas da Chapada dos
Veadeiros, em 2014, 2015 e 2016.

Principais ações e resultados
Estão sendo plantadas, replicadas e emprestadas por
meio dos quatro bancos de sementes (Alto Paraíso, São
Jorge, Moinho e PA Sílvio Rodrigues) três variedades
de milho, uma de arroz, uma de feijão e as espécies de
adubação verde;
Produção de 4.272kg de sementes de milho de três
variedades; 130kg de feijão roxinho, 16kg de adubos
verdes e 60kg de arroz de sequeiro; o que significou um
total comercializado de aproximadamente R$ 2.500, na
área coletiva do assentamento e nos lotes das famílias;

Período de realização:
fev/2014 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 55.689,62
Contrapartida:
R$ 41.558,00

Realização de ações de capacitação que envolveram
cerca de 320 pessoas de nove comunidades, sendo quatro
assentamentos, dois acampamentos e uma comunidade
quilombola;
Realização das oficina de: gestão de bancos
comunitários de sementes; preparo e uso de
biofertilizantes; identificação, coleta e beneficiamento de
sementes do Cerrado;
Visita técnica à experiência de recuperação ambiental
dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
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Cooperativa dos Agricultores Familiares
Ecológicos do Cerrado - Cafec
Também conhecida como Cooperativa Rede Terra, a Cafec surgiu para organizar as relações comerciais e econômicas dos cooperados, agricultores familiares e assentados
da reforma agrária de 11 assentamentos localizados no DF e cidades do entorno e de
uma comunidade quilombola, o Quilombo Mesquita. Um segundo objetivo e desafio é a
comercialização dos produtos dos cooperados que buscam a transição agroecológica.
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Município: Cristalina - GO

Projeto: Apoio à Consolidação do Circuito Comercial
de Quitandas e Feiras dos Produtos Sustentáveis da
Agricultura Familiar do Cerrado
O projeto buscou diversificar os canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar organizados na cooperativa, para diminuir a dependência do PAA e Pnae, por meio de um circuito de feiras,
quitandas e pontos de venda. Assim, consolidou o circuito de feiras da Rede Terra, e organizou, no último período, novas quitandas como no Café Ernesto, em Brasília/DF. Outros espaços de comercialização,
como o mercado da agricultura familiar da Ceasa e o restaurante Universal Diner, em Brasília, mantêm
uma demanda estável de produtos. Ao todo foram articulados 80 espaços de comercialização. Com isso,
foi organizado um plano de operacionalização do circuito de feiras, com identificação visual e material
de divulgação distribuído. Foram realizados cursos de planejamento e comercialização, e de práticas e
manejo agroecológico. O projeto também ofereceu visitas técnicas às propriedades, o que ajudou na melhoria dos sistemas produtivos. Inicialmente atendia 12 famílias e no final eram 25 famílias atendidas
(10 mulheres e 15 homens).

Principais ações e resultados
Ampliação da área de plantio agroecológico das famílias
para 1.500 m2;
Produção semanal das famílias estabilizada em 76kg,
o que, no total, se aproxima de uma tonelada de alimentos
comercializados semanalmente;
Capacitação de 125 pessoas (40 mulheres e 85
homens; 25 jovens e 60 adultos);
Aquisição do caminhão baú térmico, que possibilitou a
criação de novas rotas comerciais;
Ampliação do circuito de quitandas de oito pontos de
comercialização para mais 12 pontos até o final de 2018.

Período de realização:
set/2015 a set/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 110.421,11
Contrapartida:
R$ 15.549,07
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Mutirão Agroflorestal
O Mutirão Agroflorestal é uma organização não governamental, fundada em 2003.
Tem atuação regional e seu objetivo é contribuir para a construção de sociedades sustentáveis por meio de uma rede de integração de pessoas em torno da aprendizagem,
experimentação e estímulo à produção agroflorestal. Nesse projeto, o Mutirão assessorou três assentamentos de reforma agrária da zona rural de Mambaí/GO, os PAs
Capim de Cheiro, Mambaí e Paraná.

Para mais informações sobre o Mutirão, acesse:
mutiraoagroflorestal.org.br • www.facebook.com/mutirao.agroflorestal
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Município: Mambaí - GO

Projeto Realidade: Soberania Alimentar,
Extrativismo e Inclusão Produtiva em três
assentamentos rurais em Mambaí/GO
O projeto teve o objetivo de apoiar três comunidades assentadas na implementação de atividades produtivas sustentáveis como forma de garantir segurança alimentar, geração de renda e conservação do meio
ambiente. Durante sua execução, foram trabalhados dois eixos principais, um voltado para a produção
agroflorestal, que veio atender principalmente o interesse dos homens; e outro voltado à produção de
alimentos e produtos do buriti (fruto e palha), como forma de atender ao interesse das mulheres, previamente mapeados. O projeto abrangeu o total de 17 famílias. Os jovens foram envolvidos na oficina de
comunicação audiovisual.
O projeto possibilitou experiência com feiras de artesanato e alimentos; aumentou o hábito de trabalho
em grupo na comunidade; aumentou a percepção da necessidade de organização social; melhorou a alimentação das famílias; e gerou um interesse constante de monitoramento da saúde das veredas.

Principais ações e resultados
Capacitação de um total de 48 pessoas em temas como:
educomunicação; boas práticas de produção; beneficiamento e
culinária com buriti; artesanato de buriti (com técnicas novas
e resgatando as tradicionais); boas práticas de extração de
buriti; gastronomia com frutos do Cerrado; e agroecologia;
Produção e comercialização de artesanatos, escoados
por contatos comerciais em Brasília;
Comercialização de farinha de jatobá, buriti desidratado
e doce de buriti;
Implantação de 15 parcelas (1,45ha) de SAFs;
utilização de outros 20ha para manejo extrativista;

Período de realização:
jul/2015 a mai/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 99.142,28
Contrapartida:
R$ 55.560,00

Construção de aceiros que protegem os SAFs da
passagem do fogo;
Realização de intercâmbios em propriedades de
referência em produção agroflorestal em Brasília;
Quatro jovens do projeto participaram do Congresso
Brasileiro de Agroecologia, onde apresentaram um painel
com a experiência da comunidade;
Realização de oficina de educomunicação resultou no
engajamento de seis jovens.
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Associação Agroecológica Tijupá
Fundada em 1990, a Associação Agroecológica Tijupá tem entre seus objetivos promover e difundir a agroecologia entre famílias da agricultura familiar e comunidades
tradicionais do estado do Maranhão; contribuir para a sustentabilidade socioambiental e econômica por meio da agroecologia, do equilíbrio de gênero e valorização das
identidades culturais; denunciar todas as agressões cometidas contra o meio ambiente; e contribuir para processos de construção da reforma agrária em bases sustentáveis. A Tijupá vem acumulando ao longo dos anos uma rica experiência na execução
de projetos socioambientais financiados por organizações nacionais e internacionais.
Para mais informações sobre a Tijupá, acesse:
www.aatijupa.org
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Município: Morros - MA

Projeto: Feiras Agroecológicas do Baixo Munim Ação em Rede para a Promoção da Biodiversidade
Local
O projeto ajudou a fortalecer a rede de comercialização Circuito de Feiras Agroecológicas da Região do
Munim, estado do Maranhão, em seus aspectos organizacionais, no incremento da sua estrutura coletiva
e comunicação visual, contribuindo para o aumento da renda, segurança alimentar e proteção da biodiversidade local. A maioria dos feirantes são mulheres (110), o que garantiu o protagonismo feminino.
Como resultados, as feiras municipais estão mais estruturadas e com barracas padronizadas. A renda média gerada com as vendas na feira municipal tem sido de R$ 107/pessoa/feira, e na feira realizada em São
Luís/MA, de R$ 268. O processo de autogestão está se fortalecendo, e foi fundada a cooperativa Coopermunin, com 51 participantes, com o objetivo de diversificar e fortalecer a comercialização. O projeto foi
vencedor do Prêmio Jorg Zimmermann da Sociobiodiversidade, conferido pelo ISPN em março de 2017.

Principais ações e resultados
Realização de feiras: 127 municipais, com a presença de
118 feirantes de quatro municípios; cinco com a temática
da juventude; e 17 no centro da capital do estado;
Realização de oito encontros municipais para discutir
o protagonismo das mulheres e a comercialização dos
produtos;
Gestão de quatro fundos solidários;
Recepção de dois grupos para realização de
intercâmbios;
Participação no seminário sobre construção social de
mercados, em Belém/PA.

Período de realização:
set/2015 a set/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 81.815,60
Contrapartida:
R$ 33.825,00
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Associação dos Pequenos Produtores Rurais
de Bezerra de Morais - ABM
A ABM é uma associação de base comunitária, que representa os moradores do povoado Solta, em Carolina/MA. A comunidade localiza-se no entorno do Parque Nacional das Chapadas das Mesas, onde a ABM desenvolve um importante trabalho de uso
sustentável do Cerrado. A associação, fundada em 1995, tem por objetivos contribuir
para o fomento das atividades agropecuárias e promover os serviços necessários à
produção, como assistência técnica e apoio ao transporte.

77

Município: Carolina - MA

Projeto: Reforço no Aumento da Produção e
Geração de Renda para uma População que quer
Continuar Vivendo no Cerrado
O projeto teve por objetivo consolidar a experiência de produção de polpas de frutas do Cerrado desenvolvida pela ABM no povoado Solta, em Carolina/MA. Essa produção começou por meio da parceria com
a FrutaSã, agroindústria dos povos Timbira do Maranhão e Tocantins, sediada em Carolina. Em 2005, a
ABM teve um primeiro projeto do PPP-ECOS, por meio do qual construiu sua sede com área para processamento de frutas.
Com o projeto iniciado em 2013, investiu em melhorias da agroindústria de polpas de frutas e construiu
uma pequena unidade experimental de extração de óleos vegetais. A associação sempre se destacou pela
forte organização social e, com o projeto, puderam investir em processos internos de formação em gestão do empreendimento, boas práticas de manipulação de alimentos, organização da produção e comercialização. Atualmente, a associação vende nove tipos de polpas de frutas, dentre
nativas e cultivadas. Além disso, também
comercializa mel de Apis e banha de baRealização de oficina sobre construção de cisterna de
curi. A produção é vendida para diversos placa na sede da associação;
mercados locais, como restaurantes, lanRealização de capacitações em: processo gerencial e
chonetes, escolas e na associação. No total, foram 34 famílias envolvidas com as empreendimento associativista, estudo de mercado, boas
atividades do projeto. A geração de renda práticas de manipulação de alimentos e processamento de
por meio do agroextrativismo sustentá- polpas de frutas;
vel vem gerando outros resultados sigManejo sustentável de 70ha de vegetação nativa;
nificativos, como o manejo sustentável
Celebração de contrato com a Prefeitura Municipal de
de 70ha na área de amortecimento do
Parque Nacional das Chapadas das Me- Carolina para fornecimento de seis toneladas de polpas de
sas, contribuindo, assim, para a proteção frutas para o Pnae em 2017;
dessa Unidade de Conservação (UC).
Articulação política e trabalho em rede com as
organizações que compõem o território do Cerrado sul
maranhense;

Principais ações e resultados

Participação de três associados na Feira da Agricultura
Familiar e Agrotecnologia (Agritec), realizada em
Paraibano/MA, em abril de 2017;

Período de realização:
dez/2013 a dez/2016.
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 84.570,05
Contrapartida:
R$ 101.640,40

Produção de um vídeo documentário sobre a história da
ABM, difundido regionalmente;
Divulgação do projeto e das ações da ABM na rádio e
televisão Boa Notícia (Balsas/MA) em fevereiro de 2017;
Realização de mutirões de coleta e processamento de
frutas;
Recebimento de estudantes e outros grupos de
agricultores para intercâmbio de conhecimentos e
experiências.
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Associação em Áreas de Assentamento do
Estado do Maranhão - Assema
A Assema é uma organização liderada por trabalhadores rurais e mulheres quebradeiras
de coco babaçu que promove a produção familiar, utilizando e preservando os babaçuais
para a melhoria da qualidade de vida no campo. Atua na região do Médio Mearim, no Maranhão, desde 1989. Atualmente presta assessoria técnica, jurídica, econômica e política
a 2.500 famílias de trabalhadores rurais, em especial às de quebradeiras de coco babaçu,
em suas ações de melhoria econômica da agricultura familiar, estimulando a organização
de sistemas cooperativistas e associativistas para a produção de alimentos orgânicos
Para mais informações sobre a Assema, acesse:
www.centraldocerrado.org.br/comunidades/assema • www.cerratinga.org.br/assema-maranhao
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Município: Poção de Pedras - MA

Projeto: As Mulheres do Mesocarpo de Babaçu:
Uma Alternativa para o Cerrado Maranhense
O projeto teve por objetivo contribuir para o empoderamento econômico das mulheres do Cerrado maranhense, por meio da comercialização da farinha de mesocarpo do coco babaçu no mercado justo e
solidário. Para isso, foi planejado um processo de formação, com vistas a ampliar os conhecimentos e
habilidades das mulheres no processamento e beneficiamento da farinha de mesocarpo, para desenvolver produtos com valor socioeconômico e ambiental agregado. O projeto envolveu 40 mulheres, de cinco
comunidades rurais ancoradas pela Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis (Coopaesp), que participaram do processo de formação para melhorar a produção de flocos de
babaçu e diversificar seus usos. Por meio do processo de capacitação, as mulheres começaram a realizar
a gestão dos empreendimentos comunitários de forma mais segura e em menor tempo.
Em 2017, comercializaram 3.840kg de flocos de babaçu, que gerou uma receita de R$ 73.500. Nesse
ano, a Coopaesp iniciou o processo de certificação com a perspectiva de, em 2019, colocar o produto com
certificado de produção orgânica no mercado. Além disso, ainda em 2017, a Coopaesp, por intermédio
da Cooperativa Central do Cerrado, fechou contrato com a empresa Mãe Terra para venda de farinha
de mesocarpo de babaçu. O projeto contribuiu para reafirmar a importância das mulheres quebradeiras
de coco babaçu enquanto protagonistas da conservação e do uso sustentável do coco e guardiãs dessa
riqueza para as gerações futuras.

Principais ações e resultados
Realização de oficinas e cursos sobre: boas práticas
administrativas; gestão de negócios; fluxograma dos
empreendimentos; fabricação de biscoitos, bolos e
sorvetes; elaboração e gestão de projetos do Pnae, do PAA
e da PGPM-Bio;
Realização de intercâmbio para a Biotecnos, em
Castanheide/MA, para conhecer o protótipo de maquinário
para aproveitamento integral do coco babaçu;
Uso sustentável de 1.000ha de área de coleta de
babaçu em processo de certificação orgânica.

Período de realização:
ago/2014 a dez/2016.
Valor do projeto:
R$ 108.092,80
Contrapartida:
R$ 28.267,42
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Cooperativa Agroecológica Pela Vida de São
Raimundo das Mangabeiras - Coopevida
A Coopevida foi fundada em 1992, sediada em São Raimundo das Mangabeiras/MA,
com o objetivo de congregar as famílias de agricultores/as agroextrativistas e associações com atividades correlatas, tendo em vista a defesa de seus interesses, promovendo a organização da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos
agroextrativistas e a conservação das riquezas do bioma Cerrado. Em 2017, sua base
social foi ampliada e passou a contemplar agricultores/as de Sambaíba, São Felix de
Balsas, Balsas, Benedito Leite, além de São Raimundo das Mangabeiras. Com essa
ampliação, seu nome mudou para Cooperativa Agroecológica pela Vida do Cerrado Sul
Maranhense.
Para mais informações sobre a Coopevida, acesse:
www.facebook.com/coopevidasrm
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Município: São Raimundo das Mangabeiras - MA

Projeto: Cerrado é Vida
O projeto teve por objetivo contribuir para o fortalecimento da rede de comercialização solidária da agricultura familiar agroextrativista no Cerrado do sul maranhense. Para isso, realizou a formação de 45
pessoas para atuarem como multiplicadores nos 13 Grupos de Produção de Base (GPB) no apoio à organização da produção e no suporte à rede de comercialização solidária nos cinco municípios de atuação da
cooperativa.
Por meio do projeto, foram assessoradas e capacitadas 85 famílias, que hoje manejam 65ha de SAFs,
seis hectares de quintais produtivos e 45ha de roças agroecológicas. A comercialização da produção é
coordenada pela Coopevida, que articulou contratos de Pnae e a realização de feiras da agricultura familiar, assim como viabilizou um ponto para comercialização na sede de São Raimundo das Mangabeiras.
Atualmente, a cooperativa comercializa 21 variedades de produtos da agricultura familiar, o que gerou
um faturamento de R$ 350 mil em 2017.
A Coopevida é hoje reconhecida por diversos parceiros locais e regionais, enquanto agente promotor do
desenvolvimento rural sustentável no âmbito da agricultura familiar. As ações de incentivo à agroecologia
e ao extrativismo têm gerado ganhos ambientais e econômicos positivos. Esse reconhecimento alavancou diversas parcerias com organizações públicas e privadas, como a Secretaria de Estado da Agricultura
Familiar do Maranhão, que apoiou a construção da agroindústria de polpas de frutas da Coopevida, permitindo a produção de polpas de forma segura e padronizada.

Principais ações e resultados
Formação técnica de 45 multiplicadores dos GPBs para
coordenação das atividades comunitárias de produção;
Realização de capacitações em: importância da
agricultura familiar e do trabalho do jovem; gestão
democrática e viabilidade econômica de empreendimentos
associativo-cooperativos; manejo sustentável da
produção agroextrativista; beneficiamento de produtos
do extrativismo (pequi e cajuí); cooperativismo solidário e
gestão da produção agroecológica;
Realização de visitas de monitoramento periódicas aos
GPBs;
Realização de um seminário local sobre cooperativismo
e importância da ampliação e regionalização da área de
atuação da cooperativa;

Período de realização:
out/2014 a out/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 154.783,97
Contrapartida:
R$ 84.678,00

Construção de 10 cisternas de placa e formação de
cinco agentes multiplicadores dessa tecnologia social (em
parceria com a Cáritas Diocesana de Balsas);
Realização de intercâmbio com a Cooperativa dos
Pequenos Produtores de Vargem Grande (Coopervag) para
troca de experiências sobre cooperativismo e gestão de
empreendimentos de produção de polpas de frutas;
Realização de duas feiras da agricultura familiar e da
sociobiodiversidade em São Raimundo das Mangabeiras.
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Associação Comunitária de Desenvolvimento Educacional
Familiar e Agropecuário de Veredinha - Acodefav
Fundada em abril de 2003, a Acodefav é a responsável pela gestão e manutenção da
Escola Família Agrícola de Veredinha (Efav). Dentre seus objetivos, estão: promover
educação gratuita, de qualidade e diferenciada por meio da Efav; incentivar o desenvolvimento rural sustentável e solidário; contribuir para o estabelecimento de políticas públicas por uma educação que respeite a cultura e os anseios das populações do
campo e estimular a agricultura familiar. A escola oferta curso técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio para filhos de agricultores dos municípios: Turmalina,
Veredinha, Minas Novas, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Itamarandiba, Capelinha e Angelândia.
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Município: Veredinha - MG

Projeto Comunidades e Ambiente: Desenvolver com
Sustentabilidade
O objetivo do projeto foi fortalecer as comunidades de Gameleira e Boiada e melhorar a situação ambiental das paisagens ao implementar tecnologias sociais de captação, armazenamento e uso racional da
água da chuva, cercamento de nascentes, bem como melhorar a capacidade produtiva das famílias. Dessa
forma, 27 famílias (13 de Boiada e 14 de Gameleira) foram beneficiadas com as tecnologias sociais, gerando a melhoria da capacidade do solo em reter água; 19 famílias receberam assistência técnica para o
desenvolvimento de técnicas produtivas sustentáveis, pautadas na agroecologia; e cerca de 150 pessoas
foram capacitadas em temas diversos.
Uma nova associação foi criada em Boiada com 42 associados, deixando a comunidade mais empoderada
e independente para executar seus próprios projetos. Foi possível realizar ações além do planejado, como
a compra de mudas de espécies frutíferas e a construção de espaço físico na Efav destinado à biblioteca e
sala da diretoria, além do viveiro de mudas, contribuindo para o fortalecimento da escola.

Principais ações e resultados
Cercamento de quatro nascentes, sendo 12ha em
processo de recuperação em Boiada;
Estabelecimento de regimento interno para o uso dos
recursos naturais nas duas comunidades;
Construção de sete barraginhas, 13 bacias de contenção,
quatro terraços em curva de nível em Boiada; construção de
31 terraços e 11 bacias de contenção em Gameleira, gerando
o armazenamento e infiltração de cerca de 8,7 milhões de
litros d’água e recuperando 78ha de solos degradados;

Período de realização:
ago/2014 a mar/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 104.498,24
Contrapartida:
R$ 141.335,00

Capacitação de cerca de 150 pessoas (incluindo alunos
da Efav) em temas como produção de mudas, recuperação
de áreas degradadas, manejo sustentável do solo, gestão
dos recursos hídricos, cooperativismo e associativismo,
manejo agroecológico da produção, como manejo do solo,
adubação orgânica e controle alternativo de pragas;
Enriquecimento dos quintais das famílias com o plantio
de 300 mudas de frutíferas;
Fortalecimento da festa tradicional da comunidade
de Gameleira, com o envolvimento de 83 estudantes e 30
famílias da comunidade.
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Associação da Irmandade Senhora de Santana
Fundada em abril de 1999, a associação tem dentre suas finalidades: promover o
bem-estar individual e comunitário e a união e o entrosamento da comunidade; reunir
recursos humanos, materiais e assistenciais, pondo-os à disposição da comunidade;
levar o grupo e demais famílias da comunidade a desenvolverem e aperfeiçoarem seus
conhecimentos e práticas; firmar convênios e elaborar projetos; e combater a fome, a
miséria e a pobreza, por meio da distribuição de alimentos e agasalhos; incentivo ao
plantio de árvores frutíferas e hortas comunitárias; apoio à implantação de programas
agropecuários e agrícolas; distribuição de sementes para plantio; melhorar a infraestrutura da comunidade; e gerar renda.
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Município: Veredinha - MG

Projeto: Paisagem Sustentável - Fortalecendo a
Construção Coletiva, o Saber e a Biodiversidade
Macaúbas e Monte Alegre são comunidades que estão localizadas em uma microbacia estratégica para
seu abastecimento de água, e também de comunidades vizinhas. No entanto, a substituição do Cerrado
nos platôs por monoculturas de eucalipto, bem como as mudanças do clima, vem comprometendo a reserva hídrica da região, o que fez com que diminuísse consideravelmente a vazão do principal córrego que
abastece as comunidades.
Assim, o projeto propôs ações socioambientais de melhoria das condições da paisagem, voltadas à preservação e ao acesso à água, recuperação e manejo sustentável do solo, com planos de recuperação de
áreas degradadas e implantação de tecnologias sociais de coleta e armazenamento de água da chuva.
Além disso, com a construção de cozinha comunitária para processamento de frutos do Cerrado para
a produção de doces e geleias, espera-se gerar renda às famílias, valorizar o
Cerrado em pé e aumentar a segurança
alimentar da comunidade. No total, 71
famílias foram beneficiadas pelo projeto.
Construção de cozinha comunitária para
beneficiamento de frutos na comunidade de Macaúbas, em
mutirão;

Principais ações e resultados

Estabelecimento do regimento de uso coletivo da
cozinha comunitária;
Capacitação de duas lideranças em gestão de projetos e
monitoramento de indicadores;
Plantio de 400 mudas nativas do Cerrado (doadas pelo
Instituto Estadual de Florestas – IEF) em área degradada
na comunidade de Macaúbas; e de 622 mudas de frutíferas
tropicais e nativas nos quintais das famílias;
Cercamento para promover processo de recuperação
de três nascentes, 9,5ha de Áreas de Preservação
Permanente (APP) em Monte Alegre e de 1ha de área
degradada em Macaúbas;
Capacitação de 56 pessoas em manejo do gado e do
solo; recuperação de áreas degradadas; boas práticas de
fabricação; e rotulagem de alimentos;

Período de realização:
out/2014 a mai/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 92.286,99
Contrapartida:
R$ 115.334,00

Realização de intercâmbio em agroindústria familiar e
oficina de rotulagem de farinha de mandioca em São Pedro
do Suaçuí/MG, com a participação de 23 pessoas;
Construção de 21 tecnologias de captação e
armazenamento de água da chuva (sete barraginhas e 14
bacias de contenção), com capacidade para armazenar
12 milhões de litros de água, que contribuem com a
recuperação de 10ha de solos degradados.
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Associação de Agricultores Familiares
Feirantes de Veredinha - Afave
A Afave tem como objetivo contribuir com a organização e o fortalecimento dos agricultores/as associados/as na produção e comercialização de alimentos com qualidade,
utilizando recursos e tecnologias de forma sustentável. Fundada em fevereiro de 2010,
já recebeu apoio do PPP-ECOS em 2013 e do Fundo Nacional de Solidariedade em 2014.
A Afave recebe apoio da Prefeitura Municipal de Veredinha com a cessão do escritório e
apoio para pagamento de funcionário. Os membros da Associação são beneficiários do
fundo rotativo solidário, gerenciado pelo Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica
– CAV, desde 2010, com recursos internacionais, na forma de pequenos empréstimos
para investimentos nas propriedades. Hoje a Afave tem 163 associados efetivos.
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Município: Veredinha - MG

Projeto: Água, Semente e Biodiversidade - A Feira
Livre do Saber no Alto Jequitinhonha
O projeto teve por objetivo melhorar a qualidade de vida das famílias de agricultores tradicionais. Visando aumentar a disponibilidade de água para consumo humano e produção, foram instaladas tecnologias
sociais de coleta e armazenamento da água da chuva, evitando enxurradas e erosão e aumentando a
quantidade de água armazenada no solo. Para aumentar a preservação do Cerrado, foram cercadas as
nascentes e as famílias foram incentivas a proteger mais as APPs, com a elaboração de regimento comunitário do uso dos recursos naturais locais.
De modo a aprimorar as técnicas agrícolas, trabalhou-se a disseminação de métodos agroecológicos por meio
de cursos e assistência técnica para 30 famílias. Houve, ainda, esforço para garantir o resgate, a oferta e a
preservação de sementes crioulas, com a realização de curso, intercâmbio e instalação de banco de sementes
e de campo experimental na EFA, para a manutenção de 19 variedades adaptadas às condições da região.
Um total de 14 comunidades e 186 famílias foram beneficiadas. A renda familiar média mensal gerada pelo
projeto foi de R$ 473.

Principais ações e resultados
Realização do I Encontro e Feira de Sementes Crioulas,
onde 18 variedade de sementes crioulas foram trocadas
entre agricultores de seis municípios;
Realização de intercâmbio sobre água e sementes
crioulas na comunidade de Caldeirão, em Itinga/MG;
Capacitação de 50 pessoas em produção agroecológica
e em uso de sementes crioulas; e de 15 em gestão de
bancos de sementes;
Realização de curso de gestão de recursos hídricos
para 28 pessoas que resultou na elaboração e assinatura
de regimento comunitário do uso de recursos naturais das
comunidades;
Construção de sete barraginhas, sete bacias de
contenção e 14 terraços em curva de nível em Boiada, com
capacidade de armazenamento de 10,4 milhões de litros de
água;

Período de realização:
dez/2013 a nov/2015
Valor do projeto:
R$ 62.996,18
Contrapartida:
R$ 160.000,00

Demarcação de seis áreas de mata nativa para
conservação em Boiada, e cercamento de duas nascentes
(total de 3ha protegidos e em recuperação);
Conservação de 19,6ha pelas famílias beneficiárias,
como contrapartida ao projeto;
Assistência técnica a 30 famílias durante o projeto;
Implementação de campo de sementes crioulas na EFA
de Veredinha;
Criação da Associação da Comunidade de Boiada.
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Projeto: Manejando a Roça: Garantindo Terra, Água
e Alimento
O projeto atendeu a 26 famílias agricultoras de duas comunidades rurais, Porto Velho e Grota do Porto,
visando minimizar os principais problemas enfrentados na região, que são: a degradação de áreas produtivas e de fontes de água e o uso de técnicas inadequadas de produção e de agrotóxicos. Para tanto,
focou em ações de recuperação de áreas degradadas a partir da construção de bacias de contenção, terraços em curva de nível, isolamento das áreas e plantios de espécies nativas. Também foi protegida uma
nascente com cercamento, em regime de mutirão comunitário. Quanto à produção, foram realizados cursos para 39 agricultores/as em práticas agroecológicas, estruturadas as propriedades de horticultores e
implementadas tecnologias sustentáveis e inovadoras, como a produção de compostos, biofertilizante,
defensivos alternativos naturais, controle biológico e plantio consorciado, possibilitando a redução do uso
de agrotóxicos nas roças e o avanço da qualidade da alimentação familiar.

Principais ações e resultados
Construção de 16 tecnologias de captação e
armazenamento de água da chuva (duas barraginhas, 12
bacias e dois terraços em curva de nível, com capacidade
para armazenamento de 2,6 milhões de litros de água da
chuva), contribuindo com a recuperação de 23ha de solos
degradados;
Assistência técnica a 26 famílias em agroecologia e
recuperação de áreas degradadas;
Produção de sementes crioulas por 10 famílias;
Estabelecimento de comitê gestor da casa de
sementes;
Participação de cerca de 50 alunos da EFA na oficina de
catalogação de sementes;

Período de realização:
ago/2014 a mar/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 98.505,10
Contrapartida:
R$ 20.000,00

Emprego de princípios e práticas agroecológicas em
10ha com a construção de estufas para produção de mudas
de hortaliças e emprego de novas tecnologias, como o
motocultivador;
Cercamento de quatro áreas degradadas e uma
nascente (7,5ha em processo de regeneração natural);
Realização de dia de campo e intercâmbio sobre
práticas agroecológicas, planejamento produtivo e
produção orgânica, realizados na comunidade de Grota do
Porto, com 39 participantes de diversas comunidades;
Capacitação de 13 pessoas em manejo do solo e do
gado e recuperação de áreas degradadas.
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Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Ribeirão Veredinha
A Associação tem dentre seus objetivos: promover a educação sanitária e social dos
moradores; reunir recursos disponíveis, materiais, humanos e assistenciais, para executar programas de desenvolvimento da comunidade; trabalhar pelo desenvolvimento
da agricultura, pela melhoria do nível de vida e do bem-estar em suas áreas de atuação; servir de ponte entre a população da comunidade rural e urbana, aumentando seu
intercâmbio; e promover campanhas e programas de preservação ambiental. Fundada
em fevereiro de 1998, possui, atualmente, 53 associados.
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Município: Veredinha - MG

Projeto: Conservação e Gestão dos Recursos
Naturais - Campo Fértil para uma Produção
Sustentável
Em um contexto de forte pressão ambiental ligada à ocupação de grandes áreas de chapadas pela monocultura de eucalipto, agravando problemas de erosão do solo e esgotamento das áreas de recarga
das nascentes, a diminuição do acesso à água pelas famílias torna a permanência no campo um enorme
desafio. Dessa forma, o projeto teve como objetivo melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares das comunidades de Ribeirão Veredinha e Grota do Engenho, por meio da construção de tecnologias
sociais, conservação de nascentes e fomento à produção agroecológica de alimentos para a subsistência
e segurança alimentar e nutricional. Trinta famílias foram diretamente beneficiadas por 25 tecnologias
sociais que aumentaram a oferta de água no solo e de água para produção; os quintais foram enriquecidos
com mudas de espécies frutíferas e três nascentes foram protegidas.
Por meio do projeto, a associação aprimorou sua capacidade de gestão de projetos e o fato de terem tido
que fornecer contrapartidas, como o deslocamento da máquina retroescavadeira que construiu as bacias
de contenção dentro das comunidades e a mão de obra da construção do centro comunitário, acabou por
fortalecer as comunidades, gerando mais união entre as famílias.

Principais ações e resultados
Assistência técnica continuada a 25 famílias por mais
de dois anos;
Construção de oito barraginhas, cinco terraços e 12
bacias de contenção, armazenando oito milhões de litros de
água, antes perdidos em enxurrada;
Cercamento de três nascentes (4,5ha em processo
de recuperação), gerando benefícios na qualidade e
quantidade de água para 20 famílias;
Plantio de 586 mudas nos quintais das famílias
beneficiadas;
Capacitação de 19 agricultores em gestão de recursos
hídricos e 34 em manejo agroecológico;

Período de realização:
out/2014 a mar/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 100.826,91
Contrapartida:
R$ 110.900,00

Construção de centro comunitário, beneficiando
25 associados da comunidade de Ribeirão Veredinha e
estimulando o fortalecimento da associação;
Aquisição do motocultivador em regime de uso coletivo.
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Associação de Desenvolvimento Comunitário
Pontezinha
A associação, fundada em 1987, possui os objetivos de: mobilizar os moradores da comunidade de Pontezinha para a prática da ação comunitária; fazer pesquisa de mercado para implantação de programas que visem à produção; combater a fome, a miséria
e a pobreza por meio da distribuição de alimentos e agasalhos; incentivar o plantio de
mudas frutíferas e hortas comunitárias; apoiar a implantação de programas agropecuários e a distribuição de sementes para plantio; conscientizar os associados dos
seus direitos de cidadão por meio de campanhas educativas com a participação de entidades civis, públicas e privadas; e, por fim, participar, estimular e ajudar as iniciativas
que beneficiem a comunidade.
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Município: Veredinha - MG

Projeto: Manejo Sustentável da Água e da
Vegetação - uma Mudança na Paisagem
O projeto objetivou melhorar a qualidade socioambiental das comunidades Pontezinha e Ribeirão das
Posses, por meio de intervenções sustentáveis de manejo da água, do solo e da vegetação nativa. Em
Pontezinha, o projeto focou na proteção e recuperação ambiental das margens do Córrego Lamba, que
se encontravam degradadas e indevidamente ocupadas. Dessa forma, 23 tecnologias sociais de coleta
e armazenamento de água da chuva foram construídas ao longo do córrego, além do cercamento de
grande parte das APPs em suas margens, sendo que cada agricultor que reside no entorno do córrego
se responsabilizou pelo cercamento e plantio das mudas na sua área correspondente. Em Ribeirão das
Posses, uma grande bacia foi construída para armazenar um significativo volume de água para produção
agrícola. Com o projeto, 31 famílias foram beneficiadas diretamente pelas tecnologias de armazenamento de água, além de muitas, indiretamente, devido à recuperação dos córregos.

Principais ações e resultados
Construção de 23 tecnologias (seis barraginhas, três
terraços e 14 bacias de contenção, com capacidade de
armazenagem de 9,2 milhões de litros d’água);
Capacitação de 15 agricultores/as da comunidade de
Pontezinha em recomposição de matas ciliares e de 10 em
gestão de recursos hídricos;
Cercamento do entorno do Córrego Lamba, excluindo o
gado e permitindo a regeneração natural de 40ha;
Proteção de 4,5ha ao redor de nascentes da
comunidade de Ribeirão das Posses;
Plantio de 1.500 mudas de 12 espécies nativas (doadas
pelo IEF) em áreas em recuperação;

Período de realização:
nov/2014 a mai/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 91.260,21
Contrapartida:
R$ 101.674,00

Construção (10 famílias, em mutirão) do encanamento
de água desde a nascente para abastecer a casa de farinha
da comunidade de Pontezinha, melhorando, assim, a
qualidade da produção de farinha de mandioca;
Realização de encontro de casais protetores de
nascentes de cinco municípios com projetos apoiados pelo
CAV para compartilhamento de experiências.
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Associação dos Agricultores Unidos de
Pindaíba
Desde a fundação, em março de 1995, a associação vem trabalhando para promover
atividades educacionais e de promoção social, estimulando a cooperação, a autoajuda e
a solidariedade entre seus associados, e incentivando o desenvolvimento comunitário
de Pindaíba e região. Desenvolve atividades e projetos que contribuem com a elevação
do padrão socioeconômico dos seus associados; representa seus associados na defesa
de seus interesses e direitos; atua com pequenos agricultores, que constituem sua
área de ação, sem distinção de sexo, raça, credo ou filiação partidária; promove festas,
bingos ou rifas visando arrecadar fundos para a associação e desenvolver programas e
projetos na área da assistência social. Atualmente, conta com 14 famílias associadas.
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Município: Veredinha - MG

Projeto: Água e Recuperação de Área Degradada Uma Mudança de Cenário
O projeto teve como objetivo melhorar as condições socioambientais nas comunidades Córrego do Ouro e
Pindaíba, que sofrem com a degradação do solo e a falta d’água. Para proporcionar uma mudança no atual
contexto e melhorar a qualidade de vida das famílias, propôs a construção de tecnologias sociais de coleta
e armazenamento de água da chuva, a proteção de nascentes e a recuperação de áreas degradadas.
Para a comunidade de Pindaíba, o projeto promoveu o acesso à água encanada, liberando 21 famílias da
dependência dos caminhões-pipa. Além da construção das tecnologias sociais, o projeto gerou aumento
na produção de alimentos, devido à melhoria da disponibilidade de água e ao uso dos novos implementos
(tratorito e roçadeira), o que beneficiou a condição das famílias, pela venda dos excedentes e pela diminuição na necessidade de comprar alimentos na cidade. Assim, o projeto contribuiu muito com a saúde
das famílias, a soberania alimentar e com uma mudança de postura dos agricultores com relação ao ambiente. No total, 55 famílias foram beneficiadas diretamente pelo projeto.

Principais ações e resultados
Construção de sistema de abastecimento de água,
fornecendo diariamente 1.200 litros de água para 21
famílias de Pindaíba;
Seis hectares de Cerrado em processo de recuperação;
Cercamento das áreas e plantio de 200 mudas de 17
espécies no local (feitos em regime de mutirão por 20
pessoas);
Cercamento de uma nascente, para proteção contra
pisoteio do gado;
Construção de sete barraginhas, nove bacias de
contenção e nove terraços em curva com a capacidade de
armazenar 8,3 milhões de litros de água, contribuindo para
a recuperação de 36ha de solos degradados;

Período de realização:
ago/2014 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 100.532,58
Contrapartida:
R$ 124.228,00

Dois agricultores estão em processo de certificação
orgânica;
Capacitação de 16 famílias em gestão de recursos
hídricos em Córrego do Ouro e outras 23 em Pindaíba; e de
12 pessoas em manejo e recuperação de áreas degradadas,
em Córrego do Ouro;
Realização de três intercâmbios: um para o sul de
Minas, para conhecer o grupo de certificação orgânica,
e outros dois sobre o uso do implemento tratorito com
outras comunidades da paisagem.
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Associação dos Moradores de Caquente
A associação é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em maio de 1993, que conta com 16 famílias associadas. Tem por objetivos: unir esforços para a promoção do
bem-estar individual e comunitário; promover a união e o entrosamento da comunidade, possibilitando a troca de experiências e o desenvolvimento do trabalho para o
bem comum; reunir recursos humanos, materiais e assistenciais, por meio da união de
esforços, pondo-os à disposição da população; levar o grupo e demais famílias a desenvolver e aperfeiçoar seus conhecimentos e práticas e a promover ações que visem
ao bem-estar das crianças da comunidade.
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Municípios: Veredinha e Turmalina - MG

Projeto: Intervenções Socioambientais em
Comunidades do Alto Jequitinhonha - Experiência
em Caquente e Gentio
O projeto focou em ações para a melhoria da situação ambiental da paisagem das comunidades de Caquente e Gentio com relação à disponibilidade de água e manejo do solo. Foram empregadas tecnologias
de manejo dos recursos hídricos e conservação do solo, tais como terraços em curva de nível e bacias
de contenção, visando ampliar a capacidade de armazenamento e infiltração de água no solo, reduzindo
enxurradas e evitando erosão. O projeto permitiu, ainda, que nove nascentes das duas comunidades fossem cercadas, em regime de mutirão, evitando o pisoteio do gado e promovendo a regeneração natural
em 28,5ha de APP. Além disso, o projeto contribuiu com a melhoria da qualidade da produção de farinha
de mandioca, por meio da construção de uma casa de farinha, substituindo a antiga que estava em más
condições e melhorando muito a capacidade produtiva da comunidade e a qualidade da farinha produzida.
No total, 64 famílias foram diretamente beneficiadas.

Principais ações e resultados
Criação da Associação das Mulheres da Comunidade de
Gentio, com 29 associadas;
Construção de seis terraços e 16 bacias de contenção, com
a capacidade de armazenamento de 3,8 milhões de litros de
água, contribuindo com a recuperação do solo e a redução dos
processos erosivos em 50ha;
Reconhecimento de quatro casais como protetores das
nascentes das comunidades;
Cercamento de 28,5ha de mata, que estão em processo
de recuperação;

Período de realização:
ago/2014 a mar/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 91.798,63
Contrapartida:
R$ 10.175,00

Construção da casa de farinha, ampliando a capacidade
produtiva (entre 2017 e 2018, 3,2 ton de farinha de
mandioca foram produzidas);
Nove hectares sob manejo agroecológico para produção
de mandioca;
Capacitação de 44 pessoas em gestão comunitária de
recursos hídricos;
Construção de um centro comunitário para a
Associação de Mulheres da Beira do Fanado.
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Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica
- CAV
O CAV é uma organização que ocupa papel estratégico na região do Alto Vale do Jequitinhonha, ao apoiar e fortalecer a agricultura familiar. Busca aliar os conhecimentos técnicos e acadêmicos com o saber e a vivência dos agricultores, implementando
conjuntamente metodologias e alternativas para desenvolver de forma sustentável a
agricultura familiar da região. Desenvolve, assim, ações no tocante à recuperação de
solos degradados, produção agroecológica, difusão de tecnologias sociais para acesso
e gestão dos recursos hídricos, geração de emprego e renda norteados por princípios
associativos e cooperativistas, por meio da economia popular solidária e da promoção
de uma maior equidade nas relações sociais de gênero.
Para mais informações sobre o CAV, acesse:
www.cavjequi.org
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Municípios: Turmalina e região do Alto Vale do Jequitinhonha - MG

Projeto Convívio na Paisagem: Construção de Novas
Relações com a Natureza – Alto Jequitinhonha
O projeto, aprovado pelo PPP-ECOS como estratégico, visou articular os sete projetos da Iniciativa Satoyama, que beneficiaram 14 comunidades. O CAV coordenou as ações na paisagem, apoiando as organizações comunitárias na gestão dos seus projetos, fornecendo assistência técnica e assessoria especializadas, facilitando trocas, intercâmbios, promovendo ações de capacitação e comunicação. Além
disso, articulou um diálogo com o poder público e parceiros, o que resultou na Rede de Parcerias que visa
discutir as questões ambientais da região e, principalmente, da bacia do Rio Fanado.
Gerenciou o fundo rotativo, que disponibilizou recursos aos agricultores para colocarem em prática as
ideias desenvolvidas nas capacitações, investindo nas suas propriedades e aumentando a renda, garantindo segurança alimentar e melhorando
a situação ambiental da propriedade. O
trabalho com a Iniciativa Satoyama foi
Assistência técnica em agroecologia e manejo das
um divisor de águas para a abordagem
paisagens a 118 famílias;
de trabalho do CAV, que despertou para a
necessidade de olhar de forma diferente
Apoio de 106 projetos produtivos pelo fundo rotativo;
para a água e o solo. Por exemplo, com
Análise e correção do solo de 28 pequenas
as famílias em processo de certificação
propriedades a partir de princípios agroecológicos;
orgânica, estão trabalhando a importância de incluir nos seus planos de manejo
Fortalecimento da Associação dos Feirantes de
a recuperação dos peladores8 das pro- veredinha (140 famílias);
priedades e das APPs. O projeto proCapacitação de 30 pessoas em gestão financeira de
moveu o fortalecimento institucional de
projetos
e monitoramento de indicadores; 32 pessoas em
sete organizações de base comunitária
elaboração
de pequenos projetos; e 39 jovens em locução
da região, estando todas com sua documentação em dia e todas as diretorias de rádio e sonoplastia;
mais capacitadas em relação à gestão de
Participação de dois jovens da EFA em intercâmbio
projetos e da associação. No total, 362 de dois meses no Equador sobre o sistema biointensivo
famílias foram mobilizadas pelas ações de produção agroecológica; e de 25 agricultores e
articuladas pelo projeto, e 445 pessoas dois técnicos, em Berilo/MG, sobre lei municipal de
participaram de ações de capacitação.
ordenamento do eucalipto e recuperação da paisagem;

Principais ações e resultados

Participação em intercâmbio com o ISPN, com mais
cinco países do Small Grants Programme, no Chile, sobre
combate à desertificação;

Período de realização:
nov/2014 a dez/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 436.599,44
Contrapartida:
R$ 222.080,00

Realização de série de intercâmbios entre as 14
comunidades da paisagem;
Parceria com a Rádio Nova Onda de Veredinha com o
programa semanal realizado pelo CAV, Afave e EFA;
Credenciamento no Mapa do Organismo Participativo
de Avaliação da Qualidade Orgânica (Opac), para a
certificação orgânica participativa na região;
Certificação de 12 agricultores como orgânicos e 11
agricultores em processo.

8. Peladores são encostas de morros em estágio avançado de degradação causada pelo pisoteio e pastoreio excessivo do gado,
agravada por eventos de fogo.
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Foto: Félix Junquer

Associação Amanu – Educação, Ecologia e
Solidariedade
Fundada em 2007, a Associação atua para fortalecer o extrativismo e a produção agroecológica no município de Jaboticatubas/MG. Dentre seus objetivos, destacam-se: elaborar e promover ações desenvolvidas por organizações populares de base, comprometidas
com a elevação da qualidade de vida das comunidades; incentivar práticas agroecológicas e permaculturais; promover ações educativas; incentivar a participação política das
organizações de base; realizar a produção de pesquisas, publicações, eventos e intercâmbios; contribuir para o estabelecimento de políticas públicas; e estimular a produção
e comercialização coletiva de produtos de seus associados e parceiros.
Para mais informações sobre a Amanu, acesse:
www.facebook.com/faceamanu

101

Município: Jaboticatubas - MG

Projeto: Uso Sustentável da Macaúba – Geração de
Renda Preservando o Cerrado em Jaboticatubas/MG
O projeto atuou com 37 famílias em sete comunidades agroextrativistas de Jaboticatubas. Teve como
objetivo fortalecer a produção das famílias, permitindo a permanência dos jovens e gerando renda com o
uso sustentável dos recursos do Cerrado, contribuindo, assim, para sua conservação. Para tanto, mobilizou e sensibilizou jovens de famílias que comercializam na Feira Raízes do Campo e criou grupos produtivos para o beneficiamento descentralizado da macaúba, espécie protegida pela legislação municipal e
de uso histórico no município, deu visibilidade ao projeto na cidade e trocou experiências com a Rede de
Educação Cidadã e a Rede Brasileira de Comercialização Solidária, envolvendo os jovens e os feirantes.

Principais ações e resultados
Capacitação de 60 jovens para atuarem como agentes
extrativistas;
Realização de 19 intercâmbios de experiências
agroecológicas, envolvendo principalmente jovens;
Manejo e extrativismo de macaúba e conservação de
200ha de Cerrado;
Formação e organização de três grupos produtivos,
envolvendo diretamente 45 pessoas;
Foto: Félix Junquer

Realização de 17 encontros entre os grupos produtivos;
Construção e instalação de dois galpões de
processamento da macaúba;

Período de realização:
out/2014 a out/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$150.607,99
Contrapartida:
R$ 211.060,00

Construção do ponto de venda dos produtos
extrativistas na sede do município;
Estabelecimento de novas parcerias para ampliar a
comercialização;
Participação em sete eventos estaduais e nacionais
para a promoção dos produtos;
Captação de novos recursos para dar continuidade à
iniciativa.
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Associação das Mulheres Organizadas do Vale
do Jequitinhonha - Amovaje
A Amovaje foi criada em 2003 para promover o protagonismo das mulheres da região
do Vale do Jequitinhonha. Anualmente, realiza encontros regionais para discutir questões como gênero, violência contra a mulher e produção. Para este projeto, contou
com a parceria do Serviço Pastoral do Migrante (SPM) que abrigou formalmente o
projeto. A Pastoral do Migrante foi fundada em 1985 com os objetivos, dentre outros,
de promover o respeito à pluralidade cultural e combate ao preconceito; fomentar
participação social; e incentivar o desenvolvimento local sustentável, a economia solidária, agricultura familiar, geração de renda e formação de lideranças.
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Municípios: Itinga e Itaobim - MG

Projeto Biodiversidade e Saúde: Valorizando os Saberes
Tradicionais e as Plantas Medicinais do Cerrado em
favor das Comunidades do Vale do Jequitinhonha
No Vale do Jequitinhonha, as farmacinhas comunitárias de plantas medicinais desempenham importante
papel social, pois garantem o convívio social e uma rede de apoio às famílias de baixa renda, ampliando o
acesso a medicamentos que, muitas vezes, não poderiam ser obtidos de outras formas. Além disso, o uso
de plantas medicinais da biodiversidade do Cerrado e da Caatinga contribui com a conservação de áreas
de vegetação nativa.
O projeto enfocou a melhoria das condições de produção de duas farmacinhas comunitárias em Itinga e
Itaobim/MG, visando ampliar a disponibilidade e a qualidade de medicamentos naturais e capacitar os
grupos de mulheres em identificação, boas práticas de coleta e manipulação de plantas medicinais a partir
dos conhecimentos tradicionais. Foram também realizados intercâmbios e atividades de capacitação. O
projeto beneficiou diretamente cerca de 20 famílias, das cidades de Itinga e Itaobim e de três comunidades quilombolas.

Principais ações e resultados
Reforma das farmacinhas de Itaobim e Itinga;
Capacitação de 60 pessoas em coleta e beneficiamento
sustentável das plantas medicinais; e de 11 pessoas em
fabricação de remédios caseiros;
Participação na Caravana Agroecológica com a venda
dos remédios e intercâmbio;
Realização do seminário regional Saúde e
Biodiversidade: Direitos e Patrimônio das Comunidades do
Vale do Jequitinhonha, com a participação de mais de 100
pessoas (60 mulheres, 30 jovens e 10 idosos);

Período de realização:
dez/2013 a set/2015
Valor do projeto:
R$ 74.616,77
Contrapartida:
R$ 22.800,00

Contribuição para a conservação de 900ha da APA
Chapada do Lagoão, onde realizam as coletas de plantas
medicinais.
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Associação dos Agricultores Familiares do
Assentamento Nova Conquista – Aafanc
A AAFanc foi fundada em 2013 com os objetivos de organizar e mobilizar os moradores do Assentamento Nova Conquista para desenvolvê-lo nos seus aspectos sociais,
econômicos, culturais e políticos, na busca do bem comum; criar e potencializar os
espaços de convivência e as condições de uma vida digna e feliz; implantar projetos
de infraestrutura básica em saúde, educação, cultura, lazer, moradia, meio ambiente e assistência social; e defender a preservação do meio ambiente. Neste projeto
atuou em parceria com o Coletivo de Mulheres da Terra e o Coletivo de Mulheres Olhos
D´Água, responsáveis pela implementação das ações. Esses coletivos são formados
por mulheres de assentamentos e acampamentos dos municípios de Campo do Meio e
Guapé, na região sul de Minas Gerais.
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Municípios: Campo do Meio e Guapé - MG

Projeto: Mulheres Organizadas Gerando Vida
e Saúde em Harmonia com a Comunidade e a
Natureza.
O projeto focou seu trabalho em dois assentamentos, Santo Dias e Nova Conquista, e envolveu outros
acampamentos vizinhos. Mobilizou mais de 60 mulheres, mas abrangeu de forma mais permanente 40
mulheres dos dois assentamentos. O projeto promoveu a inserção delas na cadeia produtiva e no mercado
de plantas medicinais, aromáticas e condimentares na região sul de Minas Gerais e atuou intensamente
para a capacitação das comunidades na utilização, produção agroecológica e manipulação das plantas
medicinais, tanto cultivadas quanto nativas do Cerrado.
Dessa forma, cumpriu seu objetivo de contribuir para a geração de trabalho e renda às mulheres, para a
saúde das famílias e para a equidade nas relações de gênero, trazendo empoderamento para as mulheres
e o fortalecimento da agroecologia e das ações coletivas e participativas nos assentamentos.

Principais ações e resultados
Reforma da casa das medicinas e instalação
de equipamentos para potencializar a unidade de
beneficiamento de plantas medicinais e produção de
fitoterápicos;
Implantação de duas hortas agroecológicas para
plantas medicinais em sistema de policultivo, com o manejo
de 70 espécies, aproximadamente;
Realização de mutirões semanais para o trabalho nas
hortas, manipulação dos fitoterápicos e diálogos diversos
sobre os temas de interesse das mulheres;

Período de realização:
set/2014 a ago/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 71.421,46
Contrapartida:
R$ 38.474,00

Realização de seis processos de aprendizagens,
envolvendo 60 mulheres, em temas como: economia
solidária; cooperativismo; viabilidade econômica e
formação dos preços dos fitoterápicos; identificação e
técnicas de cultivo das plantas medicinais;
Diversificação da produção, contemplando um portfólio
de produtos (pomadas, gel de massagem, xaropes,
sabonetes, escalda-pés, 200 florais, shampoo e outros);
Produção de folder e cartilha para a divulgação da
experiência e seu uso em cursos.
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Associação Escola Agrícola do Alto do Rio
Pardo - Aefarp
Fundada em 2010, a associação da EFA Nova Esperança tem como finalidades promover ações de caráter educacional e profissional para adolescentes, jovens e adultos;
promover educação gratuita, de qualidade e diferenciada no ensino médio, e educação
profissional de nível técnico em agroindústria, agropecuária pelo sistema das Escolas
Família Agrícola e da Pedagogia da Alternância. Visa, também, promover o desenvolvimento rural sustentável, os valores éticos, ações para combater o êxodo rural e
incentivar organizações de mulheres.
Para mais informações sobre a associação, acesse:
www.facebook.com/efaconectada • www.youtube.com/watch?v=8I-QjYUxHWo
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Município: Taiobeiras e região - MG

Projeto: Diálogos de Saberes Geraizeiros
O objetivo do projeto foi contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a valorização
das práticas sustentáveis da agricultura familiar e o manejo sustentável do Cerrado, envolvendo famílias
e jovens das comunidades rurais da região do Alto Rio Pardo. Dessa forma, melhorou as estruturas físicas
da escola, como aprisco, galinheiro, e adquiriu matrizes de vacas, ovelhas e galinhas, dando as condições
adequadas para que a escola cumpra sua missão de prover ambientes de aprendizagem compatíveis com
a realidade dos alunos. Devido à escassez de água, parte do recurso do projeto foi remanejado para a
estruturação de um sistema de irrigação. Com recursos de contrapartida, foram construídas cisternas de
52 mil litros e instalado sistema de reúso da água dos chuveiros. O projeto ainda realizou atividades com
as famílias dos alunos, como feiras culturais e ações de formação e capacitação.
O projeto contribuiu com a formação de jovens filhos de agricultores de 64 comunidades de 11 municípios
da região do Alto Rio Pardo. Diretamente, foram beneficiadas 131 pessoas (dentre as quais, 119 são
jovens). Com as ações do projeto, a escola avançou na sua sustentabilidade, gerando, em 2017, R$ 27
mil com a comercialização de aves, leite, ovos e suínos. Parte da produção é para consumo na escola, e o
excedente é vendido, ajudando em sua manutenção.

Principais ações e resultados
Participação de 252 pessoas em alguma ação de
capacitação;
Construção de pocilga, galinheiro e casa de abate,
e aquisição das matrizes de vacas, codornas, ovelhas e
galinhas;
Instalação de sistema de irrigação;
Área de 7ha sob manejo agroecológico;
Instalação da casa de sementes crioulas;
Elaboração de relatório sobre a importância econômica
e cultural da feira de Taiobeiras (entregue à Secretaria
Municipal de Agricultura e ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais);

Período de realização:
mai/2014 a jan/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 83.570,21
Contrapartida:
R$ 267.350,00

Realização de intercâmbios: para o Alto Sertão do
São Francisco (com o Instituto Regional da Pequena
Agropecuária Apropriada – Irpaa; a Cooperativa de
Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá –
Coopercuc; e a EFA Monte Santo), além de visitas à
comunidade geraizeira de Vereda Funda, em Rio Pardo, e à
comunidade quilombola do Baú, em Araçuaí;
Realização dos festivais de cultura popular do Alto Rio
Pardo em 2016 e 2017.
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Associação Indígena Pankararu Pataxó - Aippa
A associação tem por objetivo contribuir para o fortalecimento e resgate das culturas
indígenas das etnias Pankararu e Pataxó e na conquista por território. Fundada em
2005, já acessou recursos de crédito fundiário, do Fundo Nacional de Solidariedade,
entre outros. No entanto, para este projeto, optou por lançar mão de um parceiro para
sua gestão formal, a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas (Amefa), cujos
objetivos são construir processos de formação integral e personalizados de jovens
trabalhadores rurais, por meio das EFAs de Minas Gerais.
Para mais informações sobre a Aippa, acesse:
vimeo.com/249962195
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Município: Araçuaí - MG

Projeto: Okahá Kaháb, Promovendo Cura, Saúde,
Harmonia e Gerando Oportunidades na Aldeia Cinta
Vermelha Jundiba
Contando com a participação de oito famílias da Aldeia Cinta Vermelha Jundiba, o projeto atuou no resgate e fortalecimento do conhecimento e práticas medicinais indígenas. Para isso, envolveu jovens, mulheres e anciões nas atividades, que incluíram, dentre outras: construção de cozinha para preparação de
remédios tradicionais; manutenção da horta coletiva de plantas medicinais; programa de formação em
técnicas de manipulação e beneficiamento de essências medicinais; realização de intercâmbios; elaboração de cartilha; e produção de vídeo.
Com a execução do projeto, a Terra Indígena (TI) tem se tornado uma referência na região com relação ao
resgate de conhecimentos tradicionais ligados à saúde e cultura, mantendo constante relação de troca de
conhecimentos com os quilombolas Baú, com os indígenas Maxacalis e os Krenak. No total, são 67 espécies de plantas medicinais sendo cultivadas e/ou coletadas pelo grupo. Para a realização das atividades,
a associação estabeleceu ampla gama de parcerias, como com a Prefeitura de Araçuaí, o Polo de Saúde
Indígena, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), o Instituto Federal do
Norte de Minas Gerais (IFNMG), a Cáritas e a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA).

Principais ações e resultados
Construção de cozinha para preparo de remédios
tradicionais;
Implantação de viveiro e horta para cultivos de plantas
medicinais;
Realização do programa de formação em técnicas de
manipulação e beneficiamento das essências medicinais
(135 participantes);
Constituição de grupo de estudos de plantas medicinais
Okahá Kaháb, com realização de mais de 50 reuniões;
Realização de feira de exposição das essências medicinais
do Cerrado e da Caatinga, no município de Araçuaí;

Período de realização:
mar/2014 a out/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 89.716,07
Contrapartida:
R$ 16.455,00

Publicação de cartilha e produção de vídeo
documentário sobre plantas medicinais do Cerrado e da
Caatinga e momentos do projeto;
Realização de intercâmbio na TI Pankararu, em
Pernambuco (28 participantes); e na Aldeia Tukunã, Pataxó e
Aldeia Verde, Maxakali, em Minas Gerais (30 participantes);
Realização dos seminários: Políticas Públicas Sobre
Plantas Medicinais do Cerrado e da Caatinga; e Plantas
Sagradas, Mulheres e Direitos (149 participantes).
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Associação Indígena Xakriabá da Aldeia
Barreiro Preto - AIXABP
A AIXABP foi criada para promover a vida comunitária familiar, social e individual;
proporcionar o desenvolvimento econômico e social com base na produção coletiva e
individual; propiciar o fortalecimento da educação, com ações para formação e instrução da comunidade; e promover a saúde, a proteção e a conservação do meio ambiente
e da cultura do Povo Xakriabá.

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse: www.youtube.com/watch?v=81GgK0Yejy0
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Municípios: São João das Missões e Itacarambi - MG

Projeto: Fortalecimento do Extrativismo Tradicional
nas áreas do Cerrado e da Caatinga da Terra
Indígena Xakriabá
Os Xakriabá consideram o extrativismo dos frutos do Cerrado e da Caatinga uma atividade estratégica
para a segurança alimentar de seu povo e com potencial de realizar e promover alternativas de geração
de renda. Por meio do extrativismo, conservam e manejam importantes áreas de Cerrado e Caatinga e
produzem alimento para as famílias. Nesse sentido, o projeto teve como objetivo fortalecer e apoiar a estruturação dessa atividade com o objetivo de torná-la economicamente viável, voltada à comercialização,
sobretudo para os mercados institucionais, como PAA e Pnae. Para tanto, reformou e equipou espaços
para processamento dos frutos, realizou capacitação para assegurar boas práticas em beneficiamento e
comercialização de produtos e realizou intercâmbio em iniciativas exitosas. Além disso, foram formados
viveiros de espécies nativas de frutos do Cerrado, realizado diagnóstico e mapeamento de áreas de extrativismo da TI, elaborado vídeo sobre os resultados do projeto, entre outras atividades. No total, foram
envolvidas 200 famílias provenientes de sete aldeias da TI.

Principais ações e resultados
Manejo sustentável com extrativismo de
aproximadamente 10 mil ha;
Estruturação e adequação às normas sanitárias das
sete miniusinas de beneficiamento para processamento
e beneficiamento de frutos, localizadas nas sete aldeias
envolvidas no projeto;
Elaboração de diagnóstico e mapeamento das áreas de
extrativismo;
Capacitação de aproximadamente 130 pessoas
nos temas: boas práticas de beneficiamento e
comercialização; programas institucionais de aquisição de
alimentos; e boas práticas na coleta de frutos;

Período de realização:
fev/2014 a dez/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 122.596,56
Contrapartida:
R$ 211.150,00

Elaboração de material audiovisual sobre o projeto com
o objetivo de divulgar suas ações e resultados.
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Associação Indígena Xakriabá da Aldeia
Sumaré e Peruaçu - AIXASP
A AIXASP é uma organização da Terra Indígena Xakriabá, constituída para preservar
os costumes de seu povo, defender e conservar o patrimônio histórico e artístico; defender e promover a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável;
promover o desenvolvimento econômico social e o combate à pobreza.
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Municípios: São João das Missões e Itacarambi - MG

Projeto: Ações de Recuperação da Vereda da Aldeia
Peruaçu e de Fortalecimento do Agroextrativismo
da Aldeia Sumaré II
O projeto pretendeu combinar duas demandas para a gestão ambiental e territorial da TI Xakriabá. Na
parte da Aldeia Peruaçu, promoveu um conjunto de esforços e ações para a recuperação de uma importante e significativa área de vereda, que foi arrasada por um incêndio em 2016. Na Aldeia Sumaré,
promoveu ações para fortalecer o extrativismo dos frutos do Cerrado e da Caatinga, com a estruturação
de unidade de beneficiamento, aliada à capacitação em processamento e beneficiamento de produtos do
extrativismo, e gestão de empreendimento.
Para a recuperação da Vereda Peruaçu, uma vez que o gado é um sério vetor de degradação do solo, foi
cercada uma área em torno do Rio Peruaçu, estimada em 500ha, uma iniciativa inovadora de recuperação
de vereda, dada a dimensão de sua área. A tragédia do incêndio levou à escassez de água, assolou a fauna
e a flora, eliminou recursos naturais importantes, não só para os Xakriabá como para outras comunidades. Entretanto, provocou a construção de diálogo e de articulações entre atores, como ICMBio (Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), IEF e Funai (Fundação Nacional do Índio), por meio
de ações que ultrapassaram o cercamento propriamente dito. Nesse sentido, foram fortalecidas e realizadas ações voltadas para sensibilização e conscientização com capacitação em manejo do fogo e em
restauração do Cerrado, por meio de intercâmbio, curso e troca de experiências com estudos científicos
de referência no país executados pelo ICMBio.

Principais ações e resultados
Envolvimento de três aldeias da TI Xakriabá e
de duas outras comunidades ao redor da região da
Vereda, participação de 98 pessoas, numa estimativa de 30
famílias;
Área direta da vereda sendo recuperada estimada em
500ha e com impacto indireto sobre duas unidades de
conservação;
Área sob manejo sustentável do extrativismo, estimada
em 10 mil ha;
Capacitação de 30 pessoas em boas práticas de
extrativismo e de beneficiamentos de frutos do Cerrado;

Período de realização:
dez/2014/ abr/2018
Valor do projeto:
R$ 102.051,00
Contrapartida:
R$ 14.680,00

Produção de uma tonelada de polpas, gerando R$
17.250 para as famílias da Aldeia Sumaré;
Realização de intercâmbio para experiência de
referência na recuperação do Cerrado, no Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros, com 18 participantes;
Estruturação e adequação de unidade de
beneficiamento de frutas;
Elaboração de material audiovisual sobre o projeto para
divulgar suas ações e resultados.
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Associação Quilombola Baú
Fundada em janeiro de 2006, a associação tem como objetivos resgatar e difundir a
cultura da comunidade quilombola Baú; apoiar e fortalecer o movimento quilombola,
fazendo valer seus direitos na luta pelo respeito e por seus direitos constitucionais;
contribuir na formulação de políticas públicas que defendam os interesses da comunidade; incentivar a articulação e o intercâmbio com outras comunidades quilombolas;
promover ações para garantir a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural
das comunidades quilombolas; e promover ações em educação. Este foi o primeiro
projeto acessado e gerenciado pela associação.

115

Município: Araçuaí - MG

Projeto: Preservação do Brejo – Reencontro com a
Cultura Ancestral, Medicinal e Reconhecimento dos
Baú
A comunidade Baú ocupa a região do Córrego Santana desde o final do século XIX, mas somente há 10
anos foram reconhecidos como quilombolas e passaram a ter o direito ao território que ocupam tradicionalmente. O projeto veio como um apoio ao intenso processo de resgate e fortalecimento da cultura
quilombola e de melhoria do manejo da terra, que a comunidade está vivenciando.
Foram envolvidas e beneficiadas 124 pessoas (30 famílias), que participaram de reuniões, oficinas e processos de capacitação que estimularam o resgate e aprimoramento do artesanato de barro, das danças
tradicionais e da cultura negra. O galpão construído pelo projeto no centro da comunidade é a primeira
obra de alvenaria do quilombo e tem sido usado como local para encontros, reuniões e festejos. Em regime de mutirão, a comunidade cercou a área do brejo, área de reserva que vinha sendo degradada pelo
pisoteamento de animais de grande porte, mas que agora está isolada para regeneração natural.

Principais ações e resultados
Construção e estruturação de galpão na comunidade,
com banheiro e cozinha;
Realização de sete oficinas para fortalecimento
da cultura Baú, enfocando em artesanato, dança afro,
capoeira e catalogação de plantas medicinais, território e
resgate religioso, associativismo e gestão de projetos (124
pessoas capacitadas, ao todo);
Cercamento para proteção da área do brejo (20ha);
Manejo de roça tradicional e extrativista em 76ha;
Construção de três fornos para artesanato de barro,
resgatando uma cultura antiga da comunidade. Os
artesanatos produzidos estão sendo vendidos na feira de
Araçuaí;
Construção de tanque para captação de água;

Período de realização:
set/2014 a mar/ 2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 106.624,97
Contrapartida:
R$ 45.745,00

Fortalecimento do vínculo com o quilombo Córrego
Narciso do Meio e com a comunidade indígena Pankararu/
Pataxó;
Produção e distribuição de cartilha (1.000 exemplares)
contando a história da comunidade, a partir do trabalho de
registro feito pelos jovens;
Aquisição de canoa para a comunidade cruzar o Rio
Araçuaí.
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Associação Quilombola, Pesqueira e
Vazanteira de Caraíbas - AQPVC
A associação é uma organização de base comunitária, fundada em 2003, no município
de Pedras de Maria da Cruz/MG. A comunidade Caraíbas tem origem quilombola e luta
pelo reconhecimento da terra que ocupa, há muitas gerações, às margens do Rio São
Francisco. Os objetivos da associação são garantir a proteção do seu território, desenvolver projetos de produção sustentável e solidária na comunidade, conservar o meio
ambiente e difundir práticas agroecológicas.
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Município: Pedras de Maria da Cruz - MG

Projeto: Pescadores/as Quilombolas de Caraíbas de
Maria da Cruz Cultivando Mel
Os dois projetos realizados pela associação quilombola tiveram o objetivo de fortalecer a conservação da
biodiversidade do território quilombola, gerando renda a partir da apicultura. A atividade dialoga com a
potencialidade natural do território, que possui água e florada abundantes, já que o Cerrado se encontra
bem conservado. Nesse sentido, o projeto promoveu oficinas de formação, adaptou uma infraestrutura
para funcionamento da casa do mel, e instalou e equipou uma marcenaria para produção de caixas de abelha. Também foram feitos investimentos para melhorar as condições de transporte, com vistas a acessar
mercados locais, principalmente na cidade vizinha, Januária.
A produção de mel envolveu 12 famílias e, mesmo incipiente, cada família obteve a renda equivalente a
R$ 4 mil no período de um ano (três safras anuais). Com o projeto, a comunidade chegou ao total de 45
caixas povoadas em cinco apiários. A partir dos resultados positivos da produção, dois jovens retornaram
da cidade para se dedicar à apicultura na comunidade.

Principais ações e resultados
Período de realização:
jul/2015 a set/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 38.890,66
Contrapartida:
R$ 20.100,00

Aquisição de motocicleta, carretinha, motor de barco
e máquina de marcenaria para confecção de caixas de
abelhas;
Destinação de área de 1.020ha para a produção de mel
(pasto apícola). A área também está sendo monitorada e
protegida;
Realização de uma celebração da colheita do mel;
Realização de intercâmbio com a comunidade Croatá;
Capacitação de 15 pessoas em oficina de apicultura; 15
em economia solidária; e 10 em marcenaria;

2 FASE
a

Confecção de 25 caixas de abelhas com os novos
conhecimentos e equipamentos de marcenaria adquiridos;

Período de realização:

Construção de galpão para as atividades de marcenaria;

nov/2017 a set/2018

Finalização e estruturação da casa do mel.

Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 17.181,12
Contrapartida:
R$ 17.800,00
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Foto: Guilherme Noronha/ISPN

Cáritas Diocesana de Januária - CDJ
A Cáritas Diocesana de Januária é uma entidade de referência na região do norte de
Minas Gerais. Foi fundada em 1999 e tem diversos objetivos, dentre eles prestar serviços de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares, assentados
de reforma agrária, comunidades tradicionais e povos indígenas, na perspectiva da
promoção da produção agroecológica e do desenvolvimento solidário e sustentável.

Para mais informações sobre a CDJ, acesse:
mg.caritas.org.br • www.facebook.com/CaritasJanuaria
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Município: Januária- MG

Projeto: Comunidades Integradas Fortalecendo o
Extrativismo Sustentável no Cerrado Norte Mineiro
O projeto teve como objetivo fortalecer o extrativismo e beneficiamento de frutas da região de Januária,
visando contribuir com a recuperação e conservação do Cerrado e da Caatinga, melhorando a renda e a
segurança alimentar e nutricional das famílias. As comunidades-alvo do projeto têm grande potencial
para a produção de frutas nativas e de quintal, porém enfrentam dificuldades de estrutura adequada e
capacitação para acesso aos mercados formais, informais e institucionais. Por isso, o projeto investiu na
melhoria da infraestrutura e qualidade sanitária dos produtos e em capacitações em boas práticas de
produção. O projeto atendeu a 14 comunidades, beneficiando diretamente 32 pessoas.

Principais ações e resultados
Reforma de duas unidades de beneficiamento de frutas;
Capacitação de 58 pessoas em oficinas de: boas
práticas de fabricação, manejo sustentável e gestão de
agroindústria;
Foi gerada a renda de R$ 239 por família no início da
produção (com potencial de aumentar). Cerca de 1/3 dos
produtos foram consumidos pelas famílias e uma parte
está estocada;
Foto: Guilherme Noronha/ISPN

Aquisição dos equipamentos necessários para a
produção na agroindústria;
450ha de Cerrado sendo conservados e manejados para
extrativismo sustentável.

Período de realização:
nov/2013 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 80.351,68
Contrapartida:
R$ 91.950,00
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Centro de Referência em Tecnologias Sociais
do Sertão– CreSertão
O CreSertão é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2011, no distrito de
Sagarana, Arinos/MG, com a missão de desenvolver projetos coletivos, transformadores e democráticos, comprometidos com o desenvolvimento sustentável e o protagonismo social e cultural, baseados nas tecnologias sociais, no desenvolvimento comunitário e na agricultura familiar para a construção de arranjos produtivos pautados na
economia solidária.

Para mais informações sobre o CreSertão, acesse:
www.facebook.com/cresertao
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Município: Urucuia Grande Sertão - MG

Projeto: Sertão Raiz - Espécies, Pessoas e Cerrado
O projeto teve como objetivo identificar raizeiras/os, benzedeiras/os, artesãs/ãos e mestres/as da cultura oral da região do Vale do Rio Urucuia, visando valorizar e divulgar seus ofícios, já que são reconhecidos
como bibliotecas vivas do Cerrado, a fim de contribuir para a salvaguarda de seus conhecimentos. Foi realizado o levantamento etnobotânico das principais plantas do Cerrado utilizadas, e também foram feitos
investimentos na oficina de bambu (bambuzeria) e nas farmacinhas caseiras. No total, duas comunidades
participaram diretamente do projeto, Sagarana e Ribeirão de Areia, envolvendo 30 famílias diretamente
nas ações e 30 famílias, indiretamente.
Houve avanços nas parcerias com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que estão promovendo cursos para o público da
associação, como o de beneficiamento de produtos extrativistas. Também foi realizada uma oficina de
bordados por meio de outras parcerias.

Principais ações e resultados
Identificação, visita e sensibilização de 29 raizeiros/as e
benzedeiras/os;
Identificação de cinco propriedades para coleta e
manejo de plantas medicinais;
Implantação de 1ha de SAF;
Realização de feira de trocas de sementes;
Criação de feirinha de produtos orgânicos e artesanais;
Realização de intercâmbio com raizeiros/as da
comunidade Ribeirão de Areia;

Período de realização:
jul/2015 a jul/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 59.111,84
Contrapartida:
R$ 23.300,00

Realização das oficinas sobre: pedagogia Griô;
organização de farmacinhas comunitárias e preparação
e manipulação de remédios caseiros; educomunicação;
identificação de espécies medicinais; legislação sobre
acesso ao patrimônio genético e seu conhecimento
associado; e repartição de benefícios;
Implantação de farmacinha onde as mulheres já estão
produzindo xaropes; garrafadas; pomadas; óleos e ervas
desidratadas a partir de 28 espécies vegetais;
Implantação de duas bibliotecas comunitárias
especializadas no tema da saúde.
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Cooperativa de Agricultores Familiares
Agroextrativistas de Água Boa II - Coopaab
A cooperativa foi registrada em 2010 com os objetivos de: promover o desenvolvimento sustentável do Cerrado, agregando valor aos produtos do extrativismo e da
agricultura familiar para comercialização; gerar inclusão social das famílias de baixa
renda; fortalecer práticas agroecológicas; produzir polpas de frutos nativos e cultivados, além de doces, geleias, óleos e biscoitos. A Comunidade de Água Boa II é geraizeira e lutou bravamente por 10 anos para a criação de uma unidade de conservação
na chapada, onde tradicionalmente coleta frutos do Cerrado. Em 2014, foi criada a
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras, com 38.177 ha.
Para mais informações sobre a Coopaab, acesse:
www.facebook.com/ISPNBR/videos/1812090212143460/
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Município: Rio Pardo de Minas - MG

Projeto: Famílias Unidas por Renda Solidária e
Sustentabilidade Local
Este projeto teve como objetivo principal a execução de reforma no espaço físico da Coopaab, de modo
a adequá-lo às normas sanitárias, e a aquisição de equipamentos que auxiliem no processamento de
frutos do Cerrado para a produção de polpas, doces, geleias e óleos, que são os produtos principais da
cooperativa.
As condições de produção do empreendimento foram melhoradas, dando maior eficiência ao processo
de beneficiamento dos frutos e, consequentemente, elevando a renda das 18 famílias cooperadas da
comunidade Água Boa II e de outras comunidades vizinhas que participam como fornecedoras de frutas.
As vendas foram realizadas por meio do Pnae, feiras livres e venda direta para o consumidor na própria
comunidade. A comercialização em 2017 foi de 4.250kg de polpas, gerando um faturamento bruto de R$
42.500, e renda mensal média de R$ 700.

Principais ações e resultados
Manejo sustentável de 6.500ha de Cerrado para a
coleta de frutos;
Reforma da agroindústria e aquisição de despolpadeira
e seladora;
Aquisição da moto com carretinha para apoiar na coleta
dos frutos;
Cooperativa produzindo polpas de pequi, mangaba,
cagaita e jatobá (as sementes das espécies processadas na
agroindústria são destinadas para o viveiro);
Parceria estabelecida com a comunidade vizinha de
Moreira para a obtenção de frutos não disponíveis na
localidade, como o coquinho-azedo;

Período de realização:
set/2015 a out/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:

Recebimento de intercâmbio da Associação de Fecho de
Pasto de Correntina e de grupo de apanhadores de flores
de Diamantina;

R$ 74.711,22

Melhoria dos rótulos e condições de transporte;

Contrapartida:

Registro da agroindústria em processo.

R$ 43.800,00
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Grupo Agroextrativista do Cerrado - GAC
O grupo é formado por 10 famílias assentadas no Projeto de Assentamento Agroextrativista Americana, que vem recebendo apoio histórico do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Fundada em julho de 2006, a associação pretende promover
justiça social, valorização da cultura tradicional e sustentabilidade ambiental, com enfoque no desenvolvimento de sistemas de produção ligados ao uso e manejo sustentável
da agrobiodiversidade e aproveitamento dos frutos nativos do Cerrado.
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Município: Grão Mogol - MG

Projeto: Pecuária Geraizeira, Convivência com
Fauna Nativa e Consolidação da Unidade Multiuso
no Assentamento Americana
O projeto é uma continuidade das ações que o GAC realiza há anos para promover a cultura geraizeira e o
agroextrativismo, buscando aumentar o rendimento da produção, valorizando o Cerrado como fonte de alimento, prática tradicionalmente usada pelos geraizeiros e que se torna ainda mais importante no contexto
das mudanças do clima. A iniciativa contribuiu diretamente para mais uma etapa da conclusão da Unidade
Multiuso para beneficiamento de produtos do Cerrado, com a construção de local para processamento de
mandioca e cana-de-açúcar, melhoria no abastecimento de água e cercamento da unidade, conforme exigido
pela legislação.
O projeto é bastante inovador ao propor o aprimoramento das práticas de manejo da pecuária geraizeira, aliando conhecimento tradicional com pesquisa e tecnologia. Assim, foram instalados piquetes, de modo a aprimorar o manejo do gado em 10ha de Cerrado, onde também foram construídos tanques lonados para a dessedentação dos animais. Foi realizado estudo sobre a qualidade nutricional das espécies do Cerrado para o gado, com
o objetivo de utilizá-las para enriquecer as áreas. A própria comunidade está realizando a inseminação artificial
de vacas para melhoramento genético com os kits de inseminação e sêmen adquiridos por meio do projeto.

Principais ações e resultados
Conclusão da sala da Unidade Multiuso para
beneficiamento de produtos do Cerrado para
processamento de mandioca e cana-de-açúcar;
Construção de caixa d’água de 50 mil litros para
melhorar o abastecimento de água para a agroindústria;
Aquisição de equipamentos da agroindústria;
Realização de capacitações em fitoterápicos e
homeopatia; e inseminação artificial;
A comunidade está tendo sucesso no controle do
carrapato do gado com o uso de homeopatia;

Período de realização:
set/2014 a jul/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 123.385,88
Contrapartida:
R$ 68.825,00

Subdivisão com cercas em 10ha de Cerrado,
tradicionalmente usados como pasto para o gado, e
construção de tanques de água para melhorar o manejo da
área;
Realização de intercâmbio com a comunidade Paraguai
sobre tanques e piscicultura.
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Instituto Sustentar
Fundado em 2006, o Instituto Sustentar tem o objetivo de promover e implementar o
desenvolvimento sustentável, por meio da melhoria da qualidade de vida de grupos e
comunidades humanas, rurais ou urbanas, a partir da valorização da saúde, alimentação e educação, da conservação da biodiversidade e do meio ambiente, da geração de
trabalho e renda, da promoção do uso sustentável de recursos naturais e outras ações
de responsabilidade social. Visa também ao planejamento, à participação na gestão de
espaços naturais protegidos e à promoção da integração da sociedade nessas ações, e
apoia estudos e proposições de modelos de convivência equilibrada entre o ser humano e o meio ambiente.
Para mais informações sobre o Instituto, acesse:
www.sustentar.org.br
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Município: Paraopeba - MG

Projeto: Capacitação e Beneficiamento do Pequi na
Comunidade Quilombola de Pontinha, Minas Gerais
A comunidade quilombola da Pontinha tem na comercialização do minhocuçu (Rhinodrilus alatus), uma
minhoca gigante apreciada para isca de pesca esportiva, uma de suas principais fontes de renda. Por se
tratar de espécie animal, cujo uso não é regulamentado e não há captura na fase de reprodução, é uma
atividade econômica sazonal. Por outro lado, com área de 1.180ha de Cerrado, o território possui grande
potencial de produção sustentável.
Diante do desafio de desenvolver alternativas sustentáveis de renda para a comunidade, o Instituto
Sustentar, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, vem desenvolvendo estudos em
ecologia e a construção participativa de projetos comunitários. Dessa forma, este projeto nasceu com
o objetivo de contribuir para a capacitação e qualificação dos comunitários do quilombo para o aproveitamento e beneficiamento de pequi, além dos possíveis arranjos produtivos locais, tendo em vista, com
isso, oferecer-lhes uma alternativa de trabalho e renda, além de proteger o minhocuçu com o Cerrado
em pé. Com o projeto, criou-se alternativas de renda para a comunidade, a organização comunitária se
fortaleceu e houve melhoria da autoestima do coletivo. O processamento e a comercialização de pequi e
araticum geraram renda líquida de R$ 9.700 para o grupo (jan-jul de 2018). No total, nove famílias (19
pessoas) foram envolvidas diretamente no projeto.

Principais ações e resultados
Capacitação de 30 comunitários para o aproveitamento
integral de pequi, processamento de outros frutos do
Cerrado, processos organizativos locais, gestão e formação
dos preços dos produtos, e comercialização;
Realização de intercâmbios de experiências com outros
grupos já organizados;
Diversificação de produtos, a exemplo de polpas,
cremes, doce, farinha e castanha do pequi, broto de bambu,
conserva de jurubeba e outros;
Plantio de mudas e potencialização da produção nos
quintais das famílias;

Período de realização:
ago/2015 a nov/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 102.604,38
Contrapartida:
R$ 124.231,36

Desenvolvimento da marca Pontinha do Sabor de
produtos com pequi;
Outros frutos estão sendo levantados e avaliados para
serem beneficiados;
Instalação de unidade de processamento em processo
de registro na vigilância sanitária.
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Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva do Pequi e
Outros Frutos do Cerrado – Núcleo do Pequi
O Núcleo do Pequi é uma associação sem fins econômicos, fundada em 2011, com o
objetivo de contribuir na gestão da cadeia produtiva do pequi e de outros frutos do
Cerrado, tendo em vista fortalecer as iniciativas coletivas, representar politicamente
as instituições participantes, promover comercialização, inclusão social, capacitação,
articulação e proposição de políticas públicas, respeitando e defendendo o meio ambiente.

Para mais informações sobre o Núcleo do Pequi, acesse:
goo.gl/fNeJKR
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Municípios: Bonito de Minas, Buritizeiro, Chapada Gaúcha, Coração de Jesus, Januária, Japonvar, Lontra,
Montes Claros, Rio Pardo de Minas e São Francisco - MG

Projeto: Núcleo do Pequi Fortalecendo a Rede
Agroextrativista de Frutos do Cerrado
O projeto teve como objetivo fortalecer os grupos informais, associações e cooperativas que formam o
Núcleo. Para isso desenvolveu ações de planejamento e gestão da cadeia produtiva, valendo-se do diagnóstico realizado em cada entidade, para a construção coletiva de planos de negócios individuais e de
plano de trabalho para a rede. Outras ferramentas foram utilizadas, como a criação de fundo rotativo
solidário, para suprir a necessidade de capital de giro das entidades associadas, e a elaboração do manual
de orientações básicas para a gestão de associações e cooperativas. O Núcleo do Pequi se afirmou como
referência na região e está ganhando espaço nas instâncias de participação política. Fizeram parte do
projeto, 19 comunidades, totalizando 733 pessoas beneficiadas, das quais 307 são mulheres.
Os números de produtividade dos grupos deixam evidente que a produção cresceu bastante nos últimos
três anos. No entanto, é um desafio estimar a renda gerada pelo projeto, devido à grande capilaridade
das entidades associadas.

Principais ações e resultados
Manejo extrativista para a conservação de pelo menos
1.400ha de Cerrado;
Capacitação de 640 pessoas com intercâmbios e cursos
nos temas: gestão e governança; vigilância sanitária; e
gastronomia com frutos do Cerrado;
Elaboração do manual de orientações básicas para a
gestão de associações e cooperativas;
Implementação do fundo rotativo solidário;
Diagnóstico da situação contábil de cada
empreendimento, o que resultou na assessoria
personalizada para cada organização;

Período de realização:
jul/2015 a dez/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 142.222,58
Contrapartida:
R$ 50.080,00

Elaboração de nove planos de negócios das entidades
do Núcleo do Pequi;
Elaboração de Plano de Trabalho da Rede
Agroextrativista de Frutos do Cerrado, com planejamento
estratégico para 2016-2020;
Produção de vídeo documentando a história do Núcleo
do Pequi, que vai completar 10 anos;
Realização de dois intercâmbios: um para São Francisco
e outro para Arinos/MG.
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Assalariados e Agricultores Familiares de
Turmalina
A organização é uma entidade sindical de primeiro grau, sem fins lucrativos, fundada
em 1978 e agrupada no plano da Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O sindicato foi constituído para fins de estudo, coordenação, proteção, representação e defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional
trabalhadores/as, empregados/as rurais e agricultores familiares.
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Município: Turmalina - MG

Projeto: Preservar é Preciso

O projeto teve início em 2014 com ações localizadas nas comunidades de Mato Grande e Cabeceira do
Mato Grande, no município de Turmalina/MG. Inicialmente, priorizava somente o cercamento das nascentes da comunidade que estavam desprotegidas e sendo pisoteadas pelo gado das famílias, causando
degradação. No decorrer da sua realização, foi possível economizar recursos e viabilizar a construção
de bacias de contenção de água de chuva e curvas de nível, contribuindo, também, com a ampliação da
capacidade do solo de reter água e evitando processos erosivos, comuns na paisagem. Dessa forma, o
projeto contribuiu para a segurança hídrica de quatro comunidades de Turmalina por meio da proteção
de 14 nascentes e construção de 41 bacias de contenção de água da chuva. O projeto promoveu, ainda,
reuniões em que as comunidades puderam dialogar sobre regras para o uso da água do córrego, limites de
captação, uso de boias nas caixas d’água, entre outras medidas para a boa gestão da água.

Principais ações e resultados
Cercamento de 14 nascentes (em mutirão), isoladas do
pisoteio do gado, protegendo 79ha de APPs;
Construção de 41 bacias de contenção e 500 metros
de curvas de nível, beneficiando, diretamente, 51 famílias
e, indiretamente, 20 famílias das comunidades de Mato
Grande, São Miguel, Cabeceira de Mato Grande e Moreira;
Produção de mapa da comunidade com a localização
das nascentes e áreas cercadas;
Capacitação de 12 moradores das comunidades, com
apoio do Senar, sobre conservação de solo.

Período de realização:
set/2014 a jun/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 104.543,46
Contrapartida:
R$ 24.885,00
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Foto: Guilherme Noronha/ISPN

Associação dos Produtores Rurais em
Economia Solidária do Assentamento Santa
Mônica - Assol
A Assol foi fundada em 2011 e tem sede no Assentamento Santa Mônica, em Terenos/
MS. Tem por objetivo aglutinar trabalhadores, camponeses, agricultores familiares e
assentados para promover o desenvolvimento econômico e solidário, social e cultural
da comunidade, por meio do estímulo ao desenvolvimento de tecnologias alternativas,
à preservação e à educação ambiental, apoio às diversas formas de cooperação agrícola, incentivo à agroecologia e promoção de processos de educação popular.

133

Município: Terenos - MS

Projeto: Mulheres Guardiãs - Valorizando os Frutos
do Cerrado
O projeto foi desenvolvido no assentamento Santa Mônica com a finalidade de fortalecer a organização
do grupo de 15 mulheres vinculadas à Assol, com o aproveitamento sustentável dos frutos do Cerrado.
Para isso, foi realizada a aquisição de equipamentos e a reforma de espaço físico da organização, para a
instalação de cozinha comunitária adequada às normas sanitárias. Além disso, o grupo realizou um intercâmbio de conhecimentos com a Associação Sabores do Cerrado, de Dourados/MS, e organizou uma oficina sobre desenvolvimento de produtos com frutos do Cerrado, em parceria com a Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (UFMS), na qual foram confeccionados bolos, doces e geleias.
Com o projeto, o grupo de mulheres iniciou, ainda em caráter experimental, a coleta e o beneficiamento
de frutos do Cerrado. Em 2017, foram comercializados 40kg de castanha de baru torrada e 30kg de doce
de araçá. A iniciativa vem demonstrando a possibilidade de geração de renda a partir das áreas de Reserva Legal do assentamento, promovendo uma maior conscientização ambiental na comunidade.

Principais ações e resultados
Reforma e adequação da estrutura física, e aquisição
de equipamentos e utensílios da cozinha comunitária
(freezer, forno, balança, fogão, bandejas, mesas, máquina
quebradeira de baru, seladora);
Realização de visita de intercâmbio ao Assentamento
Lagoa Grande, no município de Dourados, onde foi visitada
uma experiência produtiva da Associação Sabores do
Cerrado;
Realização de oficina sobre desenvolvimento de
produtos com frutos do Cerrado. A oficina foi ministrada
por uma engenheira de alimentos da UFMS. Na oficina,
foram confeccionados bolos, doces e geleias.

Período de realização:
jul/2015 a jul/2018
Valor do projeto:
R$ 77.344,08
Contrapartida:
R$ 32.379,00
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Centro de Capacitação e Pesquisa Geraldo
Garcia - Cepege
O Cepege é uma organização privada, sem fins lucrativos, fundada em 2002 e situada
no Assentamento Geraldo Garcia, em Sidrolândia/MS. Tem por objetivo promover a
capacitação de trabalhadores/as rurais nas diversas áreas do conhecimento científico
e tecnológico, estimulando e promovendo o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a preservação do meio ambiente, a produção agroecológica e a promoção do
desenvolvimento econômico e social dos trabalhadores/as da reforma agrária.

Para mais informações sobre a Cepege, acesse:
www.facebook.com/Cerradovivoeprodutivo
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Município: Sidrolândia - MS

Projeto: Cerrado Vivo e Produtivo
Desde sua fundação, o Cepege vem promovendo a formação e a qualificação profissional dos assentados
da reforma agrária para que possam atuar no assentamento em diversos setores, como saúde, educação,
cultura, direitos humanos, organização da produção, agroecologia, gênero, entre outros. Em 2012, os
associados definiram que o foco prioritário de atuação seria o desenvolvimento de experiências agroecológicas e a transformação de produtos do Cerrado. Nesse cenário, este projeto foi concebido para fortalecer as atividades de coleta e beneficiamento dos produtos do Cerrado, nos assentamentos Geraldo
Garcia, Vacaria e Nazaré, buscando a melhoria da renda e da qualidade de vida das famílias. Para isso, foi
proposta a reforma e a adequação da casa do mel, para transformá-la em uma unidade multiuso de produção de alimentos. Além disso, foram previstas capacitações, articulação com mercados para a venda da
produção e aquisição de equipamentos.
Com o projeto, foram mobilizadas 13 famílias que iniciaram o trabalho com coleta e processamento de
frutos do Cerrado. Essa produção, que durante o período do projeto se deu de forma experimental, focou
na coleta de pequi e guavira. Além disso, o grupo realizou experimentações na produção de chás, kombucha e panificados. O grupo destacou que com o apoio do PPP-ECOS foi fortalecida a relação do Cepege
com parceiros locais e regionais.

Principais ações e resultados
Reforma e adaptação do espaço de produção de
alimentos do assentamento Geraldo Garcia para atender às
normas da vigilância sanitária;
Realização de curso de panificação para 12 mulheres,
em parceria com o Senar;
Criação da marca Cerrado Vivo e Produtivo e elaboração
da identidade visual para os produtos;
Realização de intercâmbio para a Unidade de
Processamento de Frutos do Cerrado, do Grupo de
Produção Sustentável São Manoel, em Anastácio/MS, com
a participação de 12 pessoas;

Período de realização:
set/2014 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 113.478,10
Contrapartida:
R$ 68.113,55

Articulação para a venda na feira municipal de
Sidrolândia, Mostra Cultural Camponesa do MST, Central
de Comercialização da Economia Solidária em Campo
Grande, Feira Nacional da Reforma Agrária e Pnae de
Sidrolândia.
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Clube de Mães Paz e União - CMPU
O Clube de Mães Paz e União, de Anastácio/MS, foi criado em 1989, época em que as
famílias já estavam acampadas onde hoje é o Projeto de Assentamento Monjolinho,
fazendo parte da história da vida e da luta das mulheres assentadas. A organização
visa sensibilizá-las para o papel que devem assumir na organização da comunidade;
uni-las em torno dos problemas comuns; incentivá-las a participar das reivindicações
por melhores condições de vida e a lutar contra qualquer forma de descriminação,
além de promover cursos que elevem o nível de vida econômica, social e cultural delas;
ajudá-las a buscar parcerias com outras organizações de mulheres e a buscar recursos
para projetos coletivos.
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Município: Anastácio - MS

Projeto: Mulheres do Assentamento Monjolinho
Promovendo a Autonomia e a Sustentabilidade com
Frutos do Cerrado
Em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, o Clube de Mães propôs o projeto com o objetivo de fortalecer o grupo de mulheres do Assentamento Monjolinho, de forma a garantir sua sustentabilidade econômica,
social e ambiental com a implantação de agroindústria comunitária de produtos do Cerrado, e contribuir
para a conquista de um padrão de vida adequado para as famílias. Com o primeiro projeto, o grupo construiu
uma cozinha comunitária de 100m2. Com a estrutura finalizada, o grupo realizou cursos, melhorou sua organização, aumentou e diversificou sua produção e os mercados acessados. Na safra 2015-2016, coletaram
3.000kg de pequi, 800kg de baru, além de outros frutos, que foram comercializados (in natura e processados) para mercados variados, gerando um faturamento médio mensal de R$ 3.200.
Em 2017, o grupo aprovou o segundo projeto, no qual puderam envolver novas famílias, passando de 14
para 20 mulheres diretamente envolvidas. Com esse projeto, adquiriram equipamentos e firmaram novas
parcerias. Além dos resultados positivos em termos de organização social e geração de renda, o projeto
sensibilizou a comunidade sobre a importância de conservação das espécies nativas e da necessidade de recuperação de áreas degradadas. Outro resultado relevante foi o fortalecimento da autonomia das mulheres,
que passaram a gerir diretamente seus empreendimentos e recursos financeiros.

Principais ações e resultados
Período de realização:
out/2013 a jul/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 81.726,36
Contrapartida:
R$ 67.612,77

2a FASE
Período de realização:
dez/2017 a jun/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 30.187,52
Contrapartida:
R$ 31.704,15

Construção e estruturação de cozinha comunitária de
100m2;
Ampliação de mercados acessados (feiras, eventos,
Pnae, PAA);
Celebração de parceria com a Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul para coleta, processamento e
comercialização de farinha de barbatimão;
Realização de capacitação sobre manuseio dos
equipamentos da agroindústria em parceria com a Agência
de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer);
Realização de parceria com a Cooperativa de
Agricultores da Região do Pulador (Copran) para a
comercialização de 2500kg de baru por meio do PAA
formação de estoque;
Manejo sustentável de 120ha de áreas de Cerrado para
o extrativismo;
Recuperação de 4ha com espécies nativas do Cerrado.
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Instituto Mãe Terra - IMT
O Grupo de Produção Sustentável São Manoel (GPS São Manoel) foi formado em 2006,
com o objetivo de fortalecer a organização social e econômica das mulheres do Assentamento São Manoel, criando oportunidades de geração de trabalho e renda a partir
dos produtos da sociobiodiversidade. Por ser um grupo informal, o projeto teve como
proponente o IMT, uma entidade fundada em 2011, em Campo Grande/MS, com os
objetivos de promover o desenvolvimento humano, com princípios da agroecologia, da
economia solidária, do serviço pastoral e da organização popular; fortalecer as comunidades e o desenvolvimento socioeconômico; e promover ações em favor dos direitos
dos camponeses/as para a reforma agrária, defesa dos territórios das comunidades
tradicionais e defesa da água, das florestas e da ecologia.
Para mais informações sobre o Grupo de Produção, acesse:
www.facebook.com/gpssaomanoel/
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Município: Anastácio - MS

Projeto: Unidade de Produção de Alimentos à Base
de Frutos do Cerrado
O projeto teve por objetivo ampliar o trabalho com frutos do Cerrado, realizado pelas mulheres por meio
da adequação sanitária e ampliação da unidade de beneficiamento de alimentos, aumentando a renda
e promovendo a melhoria da qualidade de vida no assentamento. Devido ao aumento da demanda por
produção de panificados e de outros produtos processados, a unidade de beneficiamento, antes exclusiva
para processamento de baru, necessitava reformas e novos equipamentos.
O grupo, formado por 13 mulheres, conseguiu alavancar parcerias importantes e, com apoio dessa rede,
acessar diversos mercados, como a Feira Municipal da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Anastácio (Faes), a Loja de Economia Solidária de Campo Grande, o Pnae de Anastácio, além de vendas diretas.
Com a adequação da agroindústria e a abertura de mercado, na safra 2015-2016 produziu e processou
castanha de baru, pequi e farinha de bocaiuva, cuja comercialização gerou R$ 79 mil, remunerando, em
média, R$ 500 por mês por integrante do grupo.
A renda gerada pelo baru tem despertado o interesse da comunidade, que passou a protegê-lo nas pastagens e nas reservas do assentamento. A principal conquista desse trabalho foi a organização e o trabalho coletivo, que contribuiu para o aumento da autoestima das mulheres, além da conscientização da
comunidade quanto à conservação das espécies do Cerrado e a recuperação ambiental do assentamento.

Principais ações e resultados
Ampliação e adequação da unidade de beneficiamento
de frutos do Cerrado e aquisição de equipamentos;
Participação na Faes;
Participação na oficina sobre o Pnae, na sede da
agroindústria, oferecida pela prefeitura municipal;
Sensibilização do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar e da nutricionista do município quanto à
importância do consumo de alimentos saudáveis, o que
levou a prefeitura a substituir produtos industrializados,
de sua lista de alimentos, por produtos artesanais, como
biscoitos de baru, jatobá, derivados de mandioca, entre
outros;

Período de realização:
nov/2013 a jul/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 84.496,86
Contrapartida:
R$ 88.350,00

Fornecimento de pães de cumbaru para o Pnae;
Obtenção do alvará de funcionamento e inspeção
sanitária do Serviço de Inspeção Municipal – Simpa.

140

MATO GROSSO

Associação Indígena Tapawia
A Associação Indígena Tapawia, da TI Xingu, foi criada em 2004 para preservar as
tradições de Povo Kawaiwete. Dentre seus objetivos, estão: promover atividades de
difusão cultural, visando à sua autonomia cultural, econômica e política; incentivar
a luta pelos direitos territoriais e agir pela utilização sustentável de seus recursos
ambientais; valorizar a preservação das tradições culturais; manter articulação com
outras organizações para fortalecer o direito dos povos indígenas e do povo Kawaiwete; fortalecer e promover o desenvolvimento de atividades econômicas socialmente
justas e ambientalmente sustentáveis e lutar pela garantia e fortalecimento de ações
que promovam a educação indígena diferenciada.
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Município: Querência - MT

Projeto: Centro de Estudos, Preservação e
Multiplicação do Povo Kawaiwete
Este projeto buscou a valorização e o fortalecimento da roça tradicional do Povo Kawaiwete, também
conhecidos como Kaiabi, bem como a sistematização de conhecimentos e práticas associadas a esse sistema agrícola. Assim, teve como objetivo estruturar um centro de estudos para preservação e multiplicação de variedades de espécies tradicionais, que se encontravam dispersas e inacessíveis. Além disso,
o projeto testou e praticou, conforme a ciência dos mais velhos, o manejo de uma roça tradicional (roça
do projeto). Sensibilizou os mais velhos, professores e jovens a trocar conhecimentos, e as comunidades
para levantar as espécies tradicionais que detinham, por meio da mobilização via rádio e das visitas às
aldeias envolvidas.
A partir disso, o jovem coordenador do projeto, Tari, cientista indígena, está preparando um livro que
reunirá todo esse conhecimento e elaborou cartilha, que está em circulação nas escolas das aldeias sobre
as roças. A realização do Encontro de Sementes foi outro momento marcante do projeto, que reuniu jovens, professores e anciãos detentores dos conhecimentos antigos, em atividades de troca de sementes,
oficina de culinária tradicional e conversas sobre a roça. O evento também foi um momento de celebrar
e planejar o futuro do centro e dos esforços pela manutenção da tradição; de reunir mais variedades
tradicionais e levar para aldeia; e de pensar e planejar como a escola e suas disciplinas podem ajudar a
fortalecer a sabedoria sobre a roça.

Principais ações e resultados
Fortalecimento e revitalização do sistema agrícola
tradicional Kawaiwete, com cultivo de 44 variedades;
Resgate, identificação e multiplicação de espécies
tradicionais, com coleta e armazenamento e distribuição
às seis aldeias, envolvendo 100 indígenas na região do
Médio Xingu;
Realização de visitas às aldeias para levantamento e
identificação das variedades e áreas de roças existentes,
tipos de solo e locais com terra boa;
Construção e estruturação de dois centros de estudos;
Adequação das casas de semente;

Período de realização:
fev/2014 a jul/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 71.424,26
Contrapartida:
R$ 163.839,00

Realização do Encontro de Sementes, com seis escolas,
com uma estimativa de 80 jovens alunos e professores
envolvidos;
Manejo da “roça do projeto” para experimentar
e monitorar o controle das sementes das espécies
tradicionais;
Elaboração de material didático, por meio do apoio
de oficinas, documentadas por filmagens, e gravação
dos diálogos com os/as anciãos/ãs detentores/as de
conhecimentos antigos.
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Associação Indígena Tulukai - AIT
A AIT foi criada em 1999 com o objetivo de defender e representar os interesses do
Povo Waurá e de buscar garantir o cumprimento dos direitos indígenas. As prioridades da associação são promover, valorizar e revitalizar a cultura Waurá nas áreas de
saúde, educação e gestão ambiental, promovendo o desenvolvimento de alternativas
econômicas sustentáveis e o respeito aos modos tradicionais de produção e manejo
dos recursos naturais.

Para mais informações sobre a AIT, acesse:
www.facebook.com/tulukaiwaura
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Município: Gaúcha do Norte - MT

Projeto: Resgate, Aumento da Produção e
Comercialização de Sal de Aguapé e da Pimenta
Waurá
O Povo Waurá da Aldeia Apyulaga, da TI do Xingu, preocupado em assegurar espécies importantes de sua
roça, em especial as pimentas tradicionais e o aguapé (de onde extrai sal), iguarias da culinária tradicional, cujos usos vinham se perdendo, buscou, por meio do projeto, resgatar e multiplicar essas espécies
e suas variedades mediante a recuperação, valorização e melhoria de seus manejos. O objetivo inicial
era produzir pimenta e sal para garanti-los nas casas da aldeia, mas o resgate e o manejo, sobretudo da
pimenta, obteve tanto sucesso que, ao longo do projeto, além de garantir o consumo, a comunidade deu
início à sua comercialização na própria TI do Xingu e fora dela.
O sucesso da produção da pimenta se deve à forte organização produtiva dos Waurá, na qual o manejo
das roças, desde a abertura, manutenção e colheita, até o beneficiamento, contou com forte comprometimento de todos da comunidade, sobretudo das mulheres (82 indígenas participaram, sendo 60 mulheres,
23 jovens). A abundância da produção gerou excedentes para comercialização, possibilitando alternativas
de obtenção de renda para a comunidade, principalmente para as mulheres, que vêm assumindo cada vez
mais protagonismo na iniciativa (reconhecido pelo Prêmio Consulado da Mulher).
Com as ações, houve fortalecimento do sistema agrícola tradicional do povo Waurá e da segurança e soberania alimentar por meio do resgate e
da preservação das espécies de pimentas
tradicionais. Já o manejo do aguapé acabou se mostrando bastante desafiante,
Ao todo, 21 variedades de pimentas foram identificadas
mesmo tendo gerado duas colheitas, a
com
os próprios Waurá e com outros povos do Xingu;
produção do sal ficou aquém do esperado.
Os Waurá constataram que os níveis de
Implantação e manejo de roças, com três colheitas de
água das lagoas estiveram alterados dupimentas e duas colheitas de aguapé;
rante a execução do projeto, período que
Manejo de viveiros de pimenta para assegurar a
houve significativa alteração de regime
das chuvas, reflexo do impacto das mu- multiplicação de espécies;
danças no clima.
Aquisição de barco e motor, além de equipamentos para
auxiliar o beneficiamento;

Principais ações e resultados

Período de realização:
out/2014 a jun/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 86.444,20
Contrapartida:
R$ 104.113,00

Fortalecimento e ampliação da rede de parceiros
e acesso a outros apoios financeiros. Com o sucesso
da produção de pimenta e sua comercialização, a
aldeia conseguiu recursos com o parceiro Instituto
Socioambiental (ISA) para a construção da casa de
pimenta, e do prêmio Consulado da Mulher, recursos
para capacitação em boas práticas de beneficiamento e
comercialização.
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Associação Regional das Produtoras
Extrativistas do Pantanal - Arpep
A Arpep foi fundada em 2009, a partir de um processo de capacitação e formação de
grupos extrativistas e projetos demonstrativos de beneficiamento de pequi, baru (ou
cumbaru) e babaçu, promovido pelo Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase-MT). A associação visa à garantia da autonomia produtiva e econômica
de grupos de mulheres rurais, por meio do manejo agroecológico dos agroecossistemas para a produção de alimentos saudáveis. Possui caráter regional e articula mulheres agroextrativistas de comunidades rurais e assentamentos de dois municípios
na transição do Cerrado com o Pantanal, organizando-as em quatro grupos: Frutos da
Terra, Amigas do Cerrado, Amigas da Fronteira e Grupo das Margaridas.
Para mais informações sobre a Arpep, acesse:
www.facebook.com/arpep
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Municípios: Cáceres e Mirassol do Oeste - MT

Projeto: Agroextrativismo - Natureza, Alimento e
Renda no Campo
O projeto teve como objetivo potencializar o trabalho realizado pelos quatro grupos de mulheres agroextrativistas vinculadas à Arpep, envolvendo diretamente 45 famílias dos projetos de assentamento Corixinha
e Margarida Alves, e das comunidades tradicionais Nossa Senhora da Guia e São José. O principal foco do
projeto foi garantir a valorização do trabalho das mulheres agroextrativistas, com geração de renda, conservação ambiental e segurança alimentar.
O projeto contribuiu para dar visibilidade à organização produtiva, com ênfase na produção e
comercialização de diversos itens, tais como panificados, licores, doces, farinhas, entre outros, desenvolvidos a partir de frutos do Cerrado, principalmente de baru (cumbaru), pequi e babaçu. Atuou, também,
para diversificar a produção das mulheres, ampliar os canais de comercialização e acesso a novos mercados, bem como melhorar a identidade visual dos produtos e a estruturação das unidades de beneficiamento, de acordo com as normas sanitárias de produção. Assim, em 2017, foram processados 3.200kg
de pequi, 3.600kg de babaçu e 1.200kg de baru, totalizando um faturamento de R$ 100 mil. A comercialização dos produtos foi feita em três canais: feiras livres, PAA e encomendas.

Principais ações e resultados
Capacitação de 194 pessoas (159 mulheres)
nas temáticas: boas práticas de agroextrativismo,
legislação e normas sanitárias, beneficiamento, gestão e
comercialização dos produtos;
Aquisição de equipamentos para beneficiamento dos
frutos do Cerrado;
Realização da III Mostra Saberes e Sabores do Cerrado,
com a participação de 92 pessoas, entre consumidores
urbanos e gestores públicos;

Período de realização:
jul/2015 a jul/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 129.839,67
Contrapartida:
R$ 25.763,40

Realização de cinco visitas de intercâmbio a
experiências agroecológicas, envolvendo os temas:
beneficiamento de coco macaúba, plantas medicinais,
viveiros e a diversificação da produção com a Cooperativa
Grande Sertão. Participaram, ao todo, 41 mulheres e
quatro homens;
Intensificação e boas práticas do manejo agroextrativista
em 4ha, envolvendo práticas agroflorestais e extrativismo de
cumbaru, babaçu e pequi;
Divulgação do projeto no site do Grupo de Intercâmbio
em Agroecologia (Gias) e na página da Arpep no Facebook.
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Associação Terra Viva de Agricultura
Alternativa e Educação Ambiental - ATV
A ATV foi fundada em setembro de 1988 por agricultores, técnicos, educadores e
outras lideranças, com atuação no campo socioambiental na região do Araguaia. Tem
como objetivos pesquisar e adequar técnicas de agricultura alternativa para pequenas/os agricultoras/es; organizar e manter um campo experimental nos moldes de
uma pequena propriedade com técnicas de agricultura alternativa; acompanhar e
orientar núcleos de agricultoras/es em seus trabalhos agrícolas; divulgar as pesquisas em campo; promover agroecologia e SAFs; formação e capacitação das famílias
agricultoras; cooperar e incentivar canais de comercialização; e promover melhores
condições econômicas, técnicas e de saúde das famílias atendidas pela associação.
Para mais informações sobre a ATV, acesse:
associacaoterraviva.blogspot.com
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Municípios: Serra Nova Dourada - MT

Projeto: Semeando Sementes e Germinando Água
O projeto atuou no assentamento Projeto de Desenvolvimento Sustentável Bordolândia, com 32 famílias,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, por meio da recuperação ambiental dos lotes, principalmente de matas ciliares e nascentes; colaborar para a diminuição do uso do fogo; e implantar SAFs,
gerando alimentação e renda para as famílias. A iniciativa deu ênfase à difusão do modelo de produção
agroecológica que consorcia espécies arbóreas e anuais, conhecido regionalmente como “casadão”, que
visa enriquecer a agrobiodiversidade dos lotes e transformá-los em quintais agroflorestais; além disso,
auxiliou na implantação de medidas preventivas contra incêndios florestais, como aceiros e carreadores
e, por fim, estimulou a formação de camponeses que utilizam a agrofloresta como sistema produtivo, por
meio de capacitações e intercâmbios.
Com a implantação dos quintais agroflorestais, a qualidade da alimentação das famílias foi melhorada,
assim como a percepção sobre a importância das folhas e restos vegetais para a adubação – mudou o
pensamento de que folhas não são lixo. O projeto contou com o envolvimento direto de 80 pessoas (sendo
32 mulheres, 10 jovens e três idosos) e, ainda, três jovens inseridos na Rede de Sementes do Xingu, e
uma mulher assumiu papel de liderança na comunidade. As famílias envolvidas no projeto comercializaram 630kg de sementes para a Rede AXA (Articulação Xingu Araguaia), gerando uma renda de quase R$
3.400.

Principais ações e resultados
Implantação de 12 áreas experimentais do modelo de
produção agroecológica “casadão”;
Realização de visitas técnicas e reuniões de
planejamento participativo das atividades;
Cercamento em mutirão de áreas para recuperação
ambiental de nascentes e matas ciliares;
Realização de oficina sobre o uso racional do fogo, em
parceria com a Brigada Comunitária do Ibama, e implantação
de aceiros e carreadores para prevenir incêndios;
Vinte e duas famílias iniciaram a regularização
ambiental de seus lotes;

Período de realização:
nov/2013 a jan/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 68.279,28
Contrapartida:
R$ 152.542,00

Uso sustentável de 54ha com diversas formas de
manejo e plantio de 6.500 mudas e 271kg de sementes
florestais. Exemplos de manejo: regeneração natural,
recuperação florestal, SAFs no sistema “casadão” e outros
quintais agroflorestais;
Implantação de 13 quintais agroecológicos;
Capacitação de 62 pessoas na oficina de agroflorestas
e quintais, e de 35 em prevenção de queimadas e boas
práticas do uso do fogo;
Participação no intercâmbio de mulheres e feira de
roças e quintais de Mato Grosso.
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Conselho Indígena de Roraima - CIR
O CIR é uma organização indígena da TI Raposa Serra do Sol, que tem por objetivo a
luta pela garantia dos direitos e a autonomia dos povos indígenas no estado de Roraima. Para isso, desenvolve atividades nos campos da saúde, educação, cultura, gestão
ambiental, produção e promoção social, respeitando a organização social e cultural
dos diversos povos indígenas do estado. A área de atuação do CIR abrange 33 TIs de
Roraima, nove etnias, atuando com 224 comunidades indígenas. O Centro Indígena
de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol (CIFCRSS) é uma entidade educacional do
CIR, criada pra responder às necessidades de formação de jovens, nos níveis secundários e técnicos, na área de agricultura sustentável e gestão territorial e ambiental.
Para mais informações sobre o CIR, acesse:
www.cir.org.br
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Município: Pacaraima - RR

Projeto: Feira de Sementes dos Povos Indígenas de
Roraima
O projeto apoiou a realização da 4ª Feira de Sementes dos Povos Indígenas de Roraima pelo CIR, por
meio do CIFCRSS, visando promover e valorizar os sistemas agrícolas tradicionais dos povos indígenas
de Roraima. A feira constitui-se como espaço de troca de saberes, de enriquecimento da diversidade de
variedades tradicionais, de compartilhamento de práticas e conhecimentos associados a esses sistemas
agrícolas.
Além disso, o projeto promoveu um conjunto de atividades de formação para a juventude indígena do
CIFCRSS, explicitando sua importância na formação técnico científica desse público e de sua metodologia de alternância. Essas formações foram baseadas no diálogo entre práticas tradicionais e contemporâneas, articulando saberes e técnicas dos mais velhos com os conhecimentos formais da ciência e da
agroecologia, numa estratégia pensada para sustentar, a médio e longo prazos, o desafio de promover a
agricultura tradicional e sustentável da região.

Principais ações e resultados
Realização de quatro capacitações: curso de manejo
de sementes tradicionais; curso de SAFs; formação básica
de audiovisual; e em manutenção de equipamentos para o
manejo das roças; total de150 jovens capacitados;
Realização da 4ª Feira de Sementes dos Povos Indígenas
de Roraima, envolvendo 400 pessoas, 10 aldeias de cinco
etnias (Macuxi, Wapichana, Sapará, Yanomami, Tauperang);
Resgate de 116 variedades de sementes,
intercambiadas entre os povos indígenas de Roraima;
Fortalecimento da rede de atores e parceiros científicos
(universidades, institutos);

Período de realização:
ago/2015 a mar/2018
Valor do projeto:
R$ 114.096,91
Contrapartida:
R$ 106.221,00

Implantação e manejo de áreas experimentais
agroflorestais e formação de viveiros experimentais nas
imediações do CIFRCSS e comunidades, contando com
assistência técnica;
Reforma e revitalização de parte do alojamento do
CIFRCSS;
Elaboração e publicação da cartilha A Origem das
Sementes Tradicionais, cujo conteúdo se baseou em relatos
de pajés e idosos sobre os sistemas agrícolas tradicionais;
Aquisição de equipamentos e materiais para as
atividades práticas agrícolas;
Elaboração e edição de trailer audiovisual.
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Associação Comunitária dos Extrativistas
Artesãos e Pequenos Produtores do Povoado
Prata - Aceap
A Aceap foi fundada em 2004, no Povoado do Prata, município de São Félix do Tocantins, na região do Jalapão. Seu objetivo principal é promover a convivência e a
participação das famílias da comunidade Quilombola Povoado do Prata e promover a
preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, com vistas ao bem-estar social e cultural da comunidade. Sua atuação se dá por meio de ações e eventos
relacionados à cadeia produtiva do artesanato de capim-dourado e de produtos da
agricultura familiar, principais fontes de renda da comunidade.
Para mais informações sobre a Aceap, acesse:
www.facebook.com/coeqto
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Municípios: Prata - TO

Projeto: Organização do Manejo da
Sociobiodiversidade das Comunidades Quilombolas
do Estado do Tocantins
O projeto foi executado em parceria com a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Tocantins (Coeqto) e com a assessoria da Associação Alternativas para a Pequena Agricultura
no Tocantins (APA-TO). Teve por objetivo valorizar a cultura quilombola por meio do levantamento da sociobiodiversidade manejada pelas comunidades quilombolas do Tocantins. Para isso, formou 19 agentes
de manejo e comercialização da sociobiodiversidade quilombola, que ficaram responsáveis por realizar
os levantamentos e as articulações em suas comunidades e regiões. Com as informações sistematizadas
foram elaborados um mapa e uma publicação, cujo objetivo foi proporcionar à sociedade em geral, e particularmente à população tocantinense, um maior conhecimento sobre a importância das comunidades
quilombolas para o manejo e a conservação da natureza, buscando a valorização e respeito pela cultura
local e regional.

Principais ações e resultados
Realização de duas oficinas para 19 agentes
quilombolas sobre manejo e comercialização de produtos
da sociobiodiversidade;
Levantamento da sociobiodiversidade manejada em 19
comunidades quilombolas;
Levantamento dos canais de comercialização para os
produtos quilombolas;
Elaboração e publicação da cartilha Manejo de Produtos
da Sociobiodiversidade das Comunidades Quilombolas do
Estado do Tocantins.

Período de realização:
nov/2013 a jul/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 77.192,78
Contrapartida:
R$ 15.999,00
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Associação dos Trabalhadores Rurais do Vale
do Corda - ATRVC
A ATRVC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com sede em Wanderlândia/
TO. Foi fundada em 1992 por trabalhadores e trabalhadoras rurais de Wanderlândia
e Darcinópolis. Tem por missão promover o desenvolvimento sustentável das comunidades do Vale do Corda e fortalecer os princípios da economia solidária na dinâmica da
economia familiar rural. Para isso, busca fortalecer a produção agroecológica e a comercialização local, assim como formar consciência para que os agricultores possam
se organizar e lutar por seus direitos.
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Municípios: Wanderlândia, Darcinópolis, Piraquê, Babaçulândia e Araguaína - TO

Projeto: Projeto Abelhas Nativas do Tocantins
O projeto foi proposto com objetivo de fortalecer a agricultura familiar na região do Vale do Corda por
meio do incentivo ao manejo, produção, beneficiamento e comercialização do mel e de seus subprodutos,
tanto de abelhas nativas como de Apis mellifera. O projeto envolveu 28 famílias, de cinco municípios, que
participaram das atividades de formação, intercâmbios, fomento e assistência técnica em apicultura e
meliponicultura. Com o incentivo à apicultura, a produção aumentou, e na safra 2016/2017 a associação
comercializou 900kg de mel (Apis) para o PAA Compra Direta, gerando renda às famílias.
A meliponicultura foi incentivada, contribuindo para a conservação de seis espécies de abelhas nativas
(uruçu-amarela, uruçu-preta, tiúba, jataí, manoel-de-abreu e tubi-bravo). Apesar de ainda não gerar renda, o trabalho com essas abelhas produziu outros resultados importantes para a conservação da biodiversidade, o aumento das áreas de plantio de espécies frutíferas e florestais nos SAFs e o compromisso
assumido entre os participantes de adotar técnicas de uso racional do fogo. A parceria com o Ruraltins
(Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins) foi fundamental para garantir assistência
técnica continuada às famílias e o sucesso do trabalho foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2015, com o recebimento do prêmio Boas Práticas de Ater (Assistência Técnica e
Extensão Rural) na Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Além disso, o intercâmbio realizado com a
Associação dos Apicultores de Nova Olinda (Aapino) permitiu a construção de uma parceria estratégica
entre as organizações para o envase e a comercialização do mel, uma vez que a agroindústria da Aapino
possui o Selo de Inspeção Estadual e localiza-se a 110km de Wanderlândia.

Principais ações e resultados
Assistência técnica continuada às 28 famílias, em
parceria com o Ruraltins;
Levantamento das espécies de abelhas nativas
existentes e resgate de enxames em áreas de
desmatamento de terceiros na região;
Distribuição de caixas de melíponas para os
beneficiários do projeto;
Instalação do meliponário demonstrativo no Centro de
Educação Ambiental Padre Josimo, em Wanderlândia/ TO,
com 25 colmeias de seis tipos de abelhas;

Período de realização:
dez/2013 a jul/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:

Realização de cursos em: meliponicultura, apicultura
avançada, produção de pólen e própolis e gestão de
empreendimentos comunitários;
Participação em curso sobre boas práticas de manipulação
de alimentos e rotulagem, oferecido pelo Sebrae;

R$ 78.540,56

Realização de seminário regional de meliponicultura;

Contrapartida:

Realização da 1ª Feira Agroecológica de Wanderlândia,
com a participação dos meliponicultores participantes do
projeto;

R$ 35.192,00

Produção e distribuição de 12 mil mudas de frutíferas e
espécies nativas.
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Associação Indígena Pyka Mex
Fundada em 2014, a Associação Indígena Pyka Mex, do povo Apinajé, tem por finalidade desenvolver trabalhos de cunho ambiental, educacional e promover intercâmbio
entre os povos indígenas, valorizando o conhecimento tradicional. Para tanto, se propõe a, dentre outras ações: dar apoio educacional aos membros, promovendo capacitações; desenvolver ações para preservação e proteção do meio ambiente; promover
atividades produtivas com base nos conhecimentos tradicionais, resgatando e preservando sementes e mudas crioulas; e promover ações de etnodesenvolvimento.
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Município: Tocantinópolis - TO

Projeto: Produção de Mudas e Conscientização
Ambiental – Terra Indígena Apinajé e Entorno
O projeto envolveu diretamente 65 pessoas da Aldeia Prata e visou potencializar a produção de mudas
nativas do Cerrado, voltadas para o reflorestamento de áreas degradadas do território Apinajé e áreas
do entorno. Além disso, investiu em questões relativas ao reconhecimento, valorização e desenvolvimento da gestão ambiental como instrumento de proteção dos territórios e das condições ambientais
necessárias à reprodução física, cultural e ao bem-estar do povo Apinajé. Também levou a discussão do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico para dentro da TI e das prefeituras
de Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha, no Tocantins, estado onde esse mecanismo já foi regulamentado e as prefeituras já recebem repasses referentes a esse tributo. Como resultado desse processo,
elaboraram e distribuíram nas aldeias uma cartilha didática sobre o tema.
Outro resultado foi o convênio celebrado com a prefeitura de Tocantinópolis, que se comprometeu a
realizar o pagamento dos viveiristas da Pyka Mex por um ano. Apesar do resultado positivo, o repasse
de recursos com a prefeitura foi descontinuado antes do término do acordo. Com o projeto, a associação
se fortaleceu e adquiriu credibilidade e visibilidade dentro e fora da TI. Como consequência, aprovou um
projeto de continuidade a suas ações de produção e plantio de mudas com o DGM/FIP (Mecanismo de
Apoio Dedicado a Povos Indígenas/Programa de Investimento Florestal), gerido pelo CAA (Centro de
Agricultura Alternativa).

Principais ações e resultados
Celebração de convênio com a Prefeitura de
Tocantinópolis para a aplicação dos recursos de ICMS
Ecológico. O montante foi aplicado no viveiro, para o
pagamento dos viveiristas e aquisição de materiais;
Celebração de parceria com o Centro de Trabalho
Indigenista (CTI) e a FrutaSã para a realização de cursos
de produção de mudas e sobre sistema de irrigação de
viveiros;
Realização de reuniões e oficinas sobre o ICMS
Ecológico, nas quais estiveram presentes caciques e
representantes de 40 aldeias da TI;

Período de realização:
jul/2015 a mar/ 2017
Valor do projeto:
R$ 93.606,18
Contrapartida:
R$ 59.707,90

Realização de intercâmbio na aldeia Zé Brito (TI
Xerente) para visita ao viveiro de mudas; e na Governador
(TI Gavião) para troca de experiências sobre produção de
mudas;
Produção de 24 mil mudas de espécies florestais
nativas e frutíferas, que foram distribuídas e plantadas nas
aldeias da TI Apinajé;
Elaboração e distribuição de cartilha didática sobre
ICMS Ecológico nas aldeias.
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Organização Indígena Aldeia Ktepo Xerente Oiakx
A Organização Indígena foi oficializada como pessoa jurídica em 2008 por iniciativa da
comunidade Aldeia Ktepo. Tem por finalidade assegurar e viabilizar a defesa do exercício dos direitos e interesses do movimento indígena Xerente em nível local, nacional
e internacional.
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Município: Tocantínia - TO

Projeto: Cultura Viva Akwe - Artesanato Indígena
Tradicional, com Manejo dos Recursos da
Sociobiodiversidade
O projeto envolveu 40 famílias e teve por objetivo consolidar o trabalho de fortalecimento do artesanato
tradicional como forma de valorização da identidade cultural Akwe e de geração de renda por meio do uso
da biodiversidade. Esse trabalho de fortalecimento do artesanato foi iniciado pela associação em 2013,
com o apoio da Petrobras, por meio do qual foi realizado um diagnóstico sobre a produção de artesanato
nas aldeias e foi identificada a necessidade de resgatar práticas com os anciãos, envolvendo a juventude.
Nesse sentido, o projeto realizou reuniões de mobilização e animação em cinco aldeias (Boa Vista, Serra
Verde, Aparecida, Baixa Funda e Angelim) da TI Xerente, a construção de Warãs (espaço cultural) em
cada uma dessas aldeias, além da formação da juventude em parceria pelos anciãos.
O projeto proporcionou o intercâmbio de conhecimentos entre a juventude e os anciãos, sobre os tipos
de matéria-prima, manejo e confecção de artesanato. Além disso, os cursos foram espaços para discutir
coletivamente o problema dos incêndios florestais que afetaram a TI de forma intensa em 2016 e 2017.

Principais ações e resultados
Realização de reuniões de mobilização e animação nas
cinco aldeias envolvidas com o projeto;
Realização de reunião com lideranças indígenas das
aldeias para organização das atividades de construção dos
Warãs;
Construção e inauguração de cinco Warãs nas aldeias
Serra Verde, Aparecida, Baixa Funda, Angelim e Boa Vista;
Realização de oficina de intercâmbio sobre artesanato
tradicional, política e cultura Xerente, para 40 jovens.

Período de realização:
jul/2015 a jun/2017
Valor do projeto:
R$ 106.740,78
Contrapartida:
R$ 33.066,67
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O Bioma Caatinga e o PPP-ECOS
Por Manoel Jorge Pinto da Franca1

A arte e a poesia fazem parte do imaginário popular nordestino,
atrelado à vivência real do seu mundo. As imagens e os conceitos se
assemelham e se misturam, é o polígono das secas, é o semiárido, é
o sertão, é o deserto, é a Caatinga.
A Caatinga, palavra de origem tupi que significa “mata branca”,
“mata rala”, traduz a paisagem de quase totalidade da região semiárida e marca seu povo em um perfil quase uníssono de hábitos
e costumes. A linguagem com sotaques característicos; a culinária
forte e saborosa; a literatura e o artesanato marcado pela experiência dos personagens no cotidiano do sertão; a religiosidade; os atos
da cultura; as danças; os vaqueiros; cantadores; violeiros; emboladores; diversas manifestações que demonstram as raízes da região
nordeste e a distingue das demais.
Nesse contexto, o PPP-ECOS pisou no chão rachado e, ao mesmo tempo, nas terras férteis do sertão, evidenciando a riqueza da
Caatinga e possibilitando o desenvolvimento de estratégias comuns
de conservação por meio do uso sustentável da biodiversidade local
e da melhoria de vida das comunidades rurais, dos povos indígenas,
de comunidades tradicionais e agricultores/as familiares do semiárido brasileiro.
A ação do programa possibilitou a inserção de temas e grupos
comunitários, normalmente excluídos dos processos convencionais
gerenciados pelos governos e fontes de financiamentos. O formato
mais simplificado de edital e de apresentação de propostas de projetos, a menor burocracia para acesso ao recurso aprovado, a facilidade na apresentação de relatórios de acompanhamento e prestação
de contas permitiram que grupos comunitários, associações e pequenas organizações tivessem as primeiras experiências em execução de projetos coletivos.
No contexto regional, os projetos desenvolveram possibilidades,
antes pouco apoiadas, como estratégias de uso sustentável da biodiversidade da Caatinga, que tornou realidade o uso, processamento
e beneficiamento de espécies, como o umbu, o caju, a cajá, o licuri, o
buriti, o babaçu, o maracujá do mato, entre outras.
As ações do programa de pequenos projetos de convivência com
o semiárido e uso das tecnologias sociais possibilitaram que grupos
não atendidos, ou fora de critérios técnicos oficiais, pudessem aces-

1 Representante da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) no Comitê Gestor Nacional (CGN) do PPP-ECOS.

“Sou caboclo
nordestino
tenho mão calosa
e grossa, a minha
vida tem sido
da choupana para
roça, sou amigo da
família
da mais humilde
palhoça
Canto da mata
frondosa
a sua imensa
beleza,
onde vemos os
sinais
do pincel da
Natureza,
e quando é preciso
eu canto
a mágoa, a dor e a
tristeza...”
O Padre Henrique e o Dragão da
Maldade – Patativa do Assaré
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“O gibão de um
vaqueiro
que é sua armadura
engenho de rapadura
pega-pega no terreiro
um barrão lá no
chiqueiro
pra quem é chique,
um suíno
o caminhão de
Faustino
cheio de manga pra
vender tudo isso faz
bater
um coração
nordestino”
Coração nordestino – Bráulio Bessa

sar as cisternas de armazenamento de água; bioágua; barragens
subterrâneas; fogões ecológicos; canteiros econômicos; reforma
de espaços de produção, como Casas de Farinha. Essas tecnologias
aliadas às ações de recuperação e conservação da Caatinga, de matas ciliares e nascentes, e à implantação de campos demonstrativos
de sistemas agroflorestais, permitiram ganhos substanciais na captação e no armazenamento de água de chuva, na geração de renda, segurança alimentar e inclusão social. No aspecto ambiental, a
conscientização das famílias beneficiárias dos projetos e as ações de
recaatingamento e de plantio de espécies adaptadas ao semiárido,
promoveu o aumento da cobertura vegetal e a conservação de centenas de hectares do bioma.
Uma das lembranças do sertanejo da Caatinga foi novamente renovada: as abelhas nativas. Por meio do PPP-ECOS, projetos de meliponicultura foram apoiados e realizados em conjunto com projetos
de apicultura, criação de caprinos e ovinos. Quando se compreende a
dinâmica de vida dos povos do semiárido, percebe-se que as famílias
mantêm uma “poupança viva” no quintal de casa: é a galinha, é o
bode, é o porco, é a abelha com a riqueza do seu mel, são as frutas e
as hortaliças do seu quintal.
O cuidado com as sementes crioulas e o cultivo de plantas medicinais, comum ao redor das casas sertanejas, ganhou novo impulso
com projetos de produção; aproveitamento; beneficiamento; armazenamento de sementes agrícolas e de espécies medicinais da Caatinga; a aquisição de maquinários e capacitação das famílias, dando
vazão a novas oportunidades de negócios; a melhoria da saúde comunitária e a possibilidade da manutenção da riqueza do patrimônio
genético da Caatinga.
As ações apoiadas pelos projetos têm provocado mudanças nas
variáveis da sustentabilidade econômica, social e ambiental, concomitantemente. No bioma Caatinga tem-se percebido alterações na
economia familiar e local, com a comercialização do excedente da
produção e com o beneficiamento e a apresentação de novos produtos ao mercado consumidor.
As feiras da agricultura familiar, as feiras agroecológicas e as bodegas têm se tornado, no semiárido, novas alternativas de comercialização, espaço de construção de relações sociais e trocas de saberes
e sabores. Novas cadeias de produção têm sido fortalecidas com a
criação desses espaços comerciais, o artesanato de palhas, como do
babaçu e do sisal; os derivados de leite, queijos, doces e manteigas;
derivados da mandioca, farinhas, goma, biscoitos, tapiocas e beijus;
doces de frutas, geleias, compotas, licores, bebidas alcoólicas e não
alcoólicas. Neste tocante, não se pode deixar de citar a importância
e a inserção também desses novos beneficiários nos mercados de
compras governamentais, como PAA e Pnae.
O fato de o PPP-ECOS priorizar o público de povos e comunidades
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indígenas e tradicionais, quilombolas, agricultores/as familiares tem impacto direto nas populações mais vulneráveis do
bioma Caatinga. Pois é essa população que se encontra difusa, excluída, na maioria das vezes, dos programas sociais
e financiamentos púbicos, e que necessita de oportunidades
para buscar o desenvolvimento de seus grupos e comunidades.
Merece destaque a ênfase dada à participação da mulher
e da juventude, como elementos de inclusão na execução dos
pequenos projetos ecossociais. No semiárido, e justamente na
região do polígono das secas, é onde as políticas de inserção
de jovens e mulheres são mais precárias e pouco acessadas.
O incentivo a essa participação minimiza ou quebra as raízes
machistas e patriarcais, tão comuns nesse espaço regional.
Outro aspecto relevante dentro dos projetos é o processo
de formação e mobilização social realizado, que inclui a capacitação das famílias; o acompanhamento; a assistência técnica durante a execução do projeto; a troca de experiências
proporcionadas pelas viagens e visitas de intercâmbio; permitindo, assim, o conhecimento de outros projetos e ações que
favoreçam a multiplicação e a replicação dos conhecimentos
adquiridos.
Na realidade do semiárido brasileiro, o PPP-ECOS desnudou a cortina de possibilidades de desenvolvimento local
a partir da adoção da agroecologia; do manejo sustentável
da biodiversidade da Caatinga; da socioeconomia solidária;
do aproveitamento das espécies nativas da Caatinga e do
agroextrativismo; ao mesmo tempo em que promove a conservação e a recuperação ambiental; gestão territorial; a produção sustentável; a geração de renda; a segurança alimentar; a troca de saberes e sabores; e a inclusão social.
Os “pequenos projetos”, na verdade, se fizeram grandes
no sertão nordestino, pois fez da Caatinga esquecida, uma
floresta afamada, deu vez a quem se achava desimportante,
deu voz a quem estava em silêncio, uniu os que se achavam
sozinhos, realizou sonhos de quem já não tinha esperança.

“E se ninguém me der força
E se ninguém confiar
E se eu for invisível
E se ninguém me enxergar
E se eu perder a fé
Se eu não ficar de pé
Se eu voltar a cair
Se a lágrima escorrer
Se, por medo de sofrer eu
pensar em desistir.”
Se - Bráulio Bessa
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Foto: Jaqueline Evangelista
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AMPLA ATUAÇÃO

Associação Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Campo - Antec
A Associação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo é uma organização criada para dar suporte ao Movimento dos Trabalhadores do Campo (MTC). Foi
fundada em 2013, no município de Palmeira dos Índios, Alagoas, com o objetivo de
promover o desenvolvimento sustentável da agricultura camponesa, prover assistência social e defender os direitos dos camponeses.

Para mais informações sobre a Antec, acesse:
mtcbrasilterra.blogspot.com • mtcbrasil.org.br • www.facebook.com/mtcnacional
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Estados: AL, BA, CE, MG e PB

Projeto: Implantação de Fogões Ecológicos no
Semiárido Brasileiro
O projeto atuou em 30 comunidades de cinco estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Paraíba)
e teve como objetivo promover um processo de mobilização social e implantação de fogões ecológicos.
Esse tipo de fogão consome menos lenha e não emite fumaça dentro da casa, trazendo benefícios para o
meio ambiente e para a saúde das famílias, principalmente das mulheres. Com o projeto, foi implantado
um fundo rotativo solidário, o Fundo Nacional de Permanência na Terra (Funpet), por meio do qual as
famílias recebem o valor para a construção do fogão e, posteriormente, devolvem metade desse valor
para financiar novos fogões.

Principais ações e resultados
Construção de 100 fogões ecológicos em 30
comunidades, de cinco estados;
Realização de cursos de sistemas de autogestão de
fundos rotativos solidários, uso sustentável dos recursos e
energias renováveis, e construção de fogões ecológicos. No
total, 120 pessoas foram capacitadas;
Realização de intercâmbio com cinco estados sobre
fogões ecológicos;
Implantação e operação do fundo rotativo solidário,
Funpet, com operação de cerca de R$ 36 mil.

Período de realização:
jul/2015 a mar/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 100.099,85
Contrapartida:
R$ 37.121,00
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ALAGOAS

Associação dos Moradores de Igaci e
Microrregiões do Estado de Alagoas –
Amigreal
A Associação dos Moradores de Igaci e Microrregiões do Estado de Alagoas é uma
organização de base comunitária ligada ao Movimento dos Trabalhadores do Campo
(MTC). Foi fundada em 2005 com o objetivo de lutar pela emancipação dos camponeses e combater qualquer forma de exploração e opressão. A associação defende uma
sociedade que valorize as diversidades, a equidade nas relações sociais e de gênero e
um projeto popular de agricultura camponesa.

Para mais informações sobre a Amigreal, acesse:
mtcbrasilterra.blogspot.com • mtcbrasil.org.br • www.facebook.com/mtcnacional
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Municípios: Girau do Ponciano, Igaci e Olivença - AL

Projeto: Fortalecimento da Organização Produtiva
das Mulheres da Caatinga
O projeto teve o objetivo de fortalecer a organização produtiva das mulheres da Caatinga e gerar renda, potencializando a produção e a comercialização de produtos derivados da agricultura familiar e do
extrativismo de produtos da biodiversidade da Caatinga. Para isso, investiu na construção de cozinha
multifuncional para abrigar a produção de bolos, doces e panificados. A iniciativa atendeu a mulheres dos
municípios de Girau do Ponciano, Olivença e Igaci, envolvendo um total de 30 famílias, aproximadamente
160 pessoas (dentre as quais 80 mulheres e 60 jovens), que passaram por capacitações sobre cooperação agrícola e agroindustrialização.
Como contrapartida foi montada uma mini unidade de beneficiamento em Cacimbinhas, formando o segundo polo de produção de panificados. Também foi criada a Cooperativa Cheiro da Terra, com o objetivo
de apoiar a estratégia comercial do grupo.

Principais ações e resultados
Realização de seminário sobre rede de comercialização
solidária;
Capacitação em cursos de cooperação agrícola e
agroindustrialização;
Construção e estruturação de agroindústria para a
produção de bolos, doces e panificados;
Como contrapartida, foi lançado o polo industrial Cheiro
da Terra e a Unidade de Beneficiamento de Sementes;
Constituição da Cooperativa Cheiro da Terra, para
operacionalizar a estratégia comercial do projeto;
A renda gerada no projeto totaliza R$ 400 por famíliar
por mês.

Período de realização:
out/2014 a jun/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 127.158,79
Contrapartida:
R$ 33.800,00
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Cooperativa dos Pequenos Produtores
Agrícolas dos Bancos de Sementes Coppabacs
A cooperativa, situada em Delmiro Gouveia/AL, foi fundada em 1996 a partir do trabalho das comunidades eclesiais de base. Seus objetivos são, dentre outros: armazenar e comercializar de forma coletiva a produção dos pequenos produtores; promover
educação associativa; fomentar a produção agrícola dos cooperados; promover cursos
e capacitações; e resgatar, selecionar, armazenar, preservar, trocar, comercializar e
distribuir sementes crioulas, nativas e tradicionais, também conhecidas como sementes da resistência.
Para mais informações sobre a Coppabacs, acesse:
coppabacs.blogspot.com
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Município: Delmiro Gouveia - AL

Projeto: Resgate e Valorização da Agrobiodiversidade
dos Produtos Comunitários de Sementes com
Produção Agroecológica para Comercialização
Para garantir o resgate de sementes crioulas adaptadas às microrregiões das 15 comunidades envolvidas
(560 famílias), o projeto fortaleceu os bancos comunitários de sementes, disseminou o uso de técnicas
adaptadas à região e adquiriu empacotadeira industrial de feijão, visando eliminar atravessadores e fornecer feijão agroecológico direto aos mercados da cidade.
O projeto primou pelo envolvimento da juventude, sendo que a cooperativa possui uma política de envolvimento dos jovens, onde os mais velhos, que são os guardiões dos bancos de sementes comunitários,
trazem um jovem para participar das atividades. Há, ainda, um grupo de estudos permanente de jovens
sobre agroecologia.
Durante o projeto, houve longa estiagem, o que impactou negativamente o alcance dos resultados previstos. Nesse contexto, o apoio do projeto se tornou ainda mais importante para repor os bancos comunitários,
que estavam com poucas sementes. Mesmo assim, as comunidades realizaram plantio de sementes crioulas
com práticas agroecológicas em 160ha, mantendo 38 variedades de sementes crioulas (24 variedades de
feijão, nove de milho, duas de abóbora, uma de guandú e duas de melancia). O projeto possibilitou a obtenção de empréstimo do governo estadual no valor de R$ 298 mil para capital de giro para a próxima safra.
A parceria com a ASA contribuiu para o sucesso e ganho de escala do projeto, por meio de contrapartida.

Principais ações e resultados
Elaboração de plano de negócios;
Participação de 595 pessoas (318 mulheres e 35
jovens) em 28 cursos realizados sobre agrobiodiversidade
e gestão de bancos comunitários de sementes;
Capacitação de 124 jovens em práticas agroecológicas;
Capacitação em comercialização de 27 membros dos
bancos comunitários;
Plantio de 70ha de roças agroecológicas de milho e
90ha de feijão;

Período de realização:
fev/2014 a nov/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 333.427,00
Contrapartida:
R$ 333.500,00

Aquisição e instalação de empacotadeira para o
processamento de feijão;
Criação, registro e divulgação da marca do feijão da
cooperativa;
Realização de ações para pressionar a regulamentação
da lei estadual sobre bancos de sementes.
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Associação Afro-Brasileira Quilombo Erê Atabaque
Criada em maio de 2007, a associação tem como principais objetivos a valorização cultural, a promoção de capacitações, buscando dignidade e cidadania para todos; fomento a projetos para atender às necessidades da população afrodescendente; proteção
do meio ambiente; e promoção de uma convivência harmoniosa com a natureza. A associação faz parte de importantes redes e articulações da região, como a Cooperativa
de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte (Cofaspi) e
a Rede de Feiras Agroecológicas Solidárias (Refas) do Piemonte da Diamantina.
Para mais informações sobre a Atabaque, acesse:
atabaquejacobina.blogspot.com
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Municípios: Jacobina, Mirangaba, Miguel Calmon, Capim Grosso, Caem e Saúde - BA

Projeto: Fortalecimento das Feiras Agroecológicas
do Piemonte Qualificando os Produtos com
Certificação Ecossocial
O projeto visou fortalecer a comercialização via Rede de Feiras Agroecológicas Solidárias do Piemonte da
Diamantina, qualificando os produtores da agricultura familiar e de comunidades tradicionais quilombolas
na perspectiva da agroecologia e da conservação da sociobiodiversidade. Para tanto, realizou processos
de capacitação em agroecologia, comercialização e certificação participativa. O projeto facilitou todo o
processo participativo de criação das Organizações de Controle Social (OSC) nos seis municípios beneficiados e a certificação participativa de 48 famílias, em parceria com o Mapa.
Por meio do projeto, foi inaugurada nova feira orgânica em Jacobina e, anualmente, foram realizadas
Semanas do Alimento Orgânico (incluindo ações em escolas, intercâmbios entre o campo e a cidade, atividades culturais e oficinas), aumentando a consciência da população para a importância do consumo de
produtos orgânicos locais e o acesso a esses produtos. Foram elaborados rótulos e produzidas camisetas,
barracas de feira e sacolas de compras para promover a identidade visual da iniciativa. O total de 48 famílias, de 21 comunidades, foram beneficiadas pelo projeto, a maior parte mulheres. A renda média mensal
que está sendo gerada a partir do projeto é de R$ 550 por família.

Principais ações e resultados
Período de realização:
set/2015 a fev/2017
Valor do projeto:
R$ 104.902,16
Contrapartida:
R$ 12.000,00

Formação de seis OCS em Jacobina, Caém, Saúde,
Mirangaba, Miguel Calmon e Capim Grosso;
Capacitação de 48 pessoas em agroecologia e
certificação orgânica, sendo 30 mulheres;
Certificação como orgânicos a 29 produtores, e 20
estão aguardando o recebimento;
Realização de três Semanas do Alimento Orgânico, em
Jacobina, em 2016, 2017 e 2018;
Entrega de kits de produção agroecológica aos
feirantes;

2a FASE
Período de realização:
nov/2017 a ago/2018
Valor do projeto:
R$ 29.392,00
Contrapartida:
R$ 8.600,00

100ha de roças agroecológicas sendo manejadas pelas
famílias.
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Associação Comunitária dos Produtores Rurais
Unidos por Cana-Brava - ACPPRUC
A associação comunitária, sem fins lucrativos, foi fundada em 2006 e registrada em
2008. Seus objetivos são prestar serviços que contribuam para o fomento das atividades agropecuárias e a defesa das atividades econômicas, sociais e culturais de seus
associados. Para tanto, busca promover o transporte, beneficiamento, armazenamento, classificação, industrialização, assistência técnica e outros serviços necessários à
produção e comercialização dos produtos dos associados.

Para mais informações sobre a ACPPRUC, acesse:
santabrigida.ba.gov.br/internas/noticias/read.php?id=1664 • www.facebook.com/frutodaresistencia
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Município: Santa Brígida – BA

Projeto: Fruto da Resistência – Construindo
Desenvolvimento Sustentável no Semiárido
O objetivo do projeto foi aprimorar as condições da comunidade de Cana-Brava para o beneficiamento de
frutas nativas da Caatinga, antes realizado nas casas das famílias e com armazenamento em locais impróprios. Envolvendo 11 famílias, a iniciativa visou valorizar e conservar o bioma, gerar renda, fortalecer
o agroextrativismo e a valorização cultural. Com o projeto, a agroindústria foi construída, obedecendo às
normas da vigilância sanitária, e as embalagens e rótulos foram aprimorados. Após o início da produção
atendendo às normas, a comunidade, contando com a assessoria da Associação Regional de Convivência
Apropriada ao Semiárido (Arcas) como contrapartida, apresentou os produtos nas secretarias de Educação dos municípios da região, o que gerou contratos de fornecimento às escolas em 2017 e 2018.
Tiveram a segunda fase do projeto aprovada em 2017 para que pudessem fazer os ajustes necessários
para a obtenção da licença para produção. Assim, construíram a lavanderia, melhoraram o sistema de
ventilação e adquiriram uma despolpadeira industrial. Com esse trabalho, a comunidade tem se tornado
referência na região e vem recebendo visitas de intercâmbio de profissionais das prefeituras de diversos
municípios, como Jeremoabo e Adustina, e até pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). O
projeto gerou aumento da autoestima de toda a comunidade, não só dos participantes diretos.

Principais ações e resultados
Período de realização:
mar/2014 a jul/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 87.621,60
Contrapartida:
R$ 51.500,00

Capacitação das 11 famílias em boas práticas de
processamento de alimentos, com apoio do supervisor de
produção da Coopercuc, e em gestão de empreendimentos;
Construção e operação de agroindústria para produção
de derivados de umbu, que representa 60% da produção,
além de acerola, caju, maracujá da Caatinga, manga e
seriguela;
Ampliação da capacidade de produção em 50% a partir
da reforma e da compra dos equipamentos;
Comercialização de produtos por meio do Pnae, feiras e
exposições e comércio local;

2a FASE
Período de realização:
abr-nov/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 17.619,36
Contrapartida:
R$ 15.000,00

Manejo de 1.000ha de Caatinga para a coleta de umbu.
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Associação de Fundo de Pasto dos Pequenos
Produtores e Apicultores de Ladeira Grande
Fundada em 2003, a associação visa promover o desenvolvimento socioeconômico
e ambiental da comunidade de Ladeira Grande, por meio da melhoria da produção
animal, principalmente da caprinovinocultura, com manejo apropriado de animais da
Caatinga, criação racional de abelhas e outras atividades econômicas, visando ao aproveitamento da produção local. A associação contribui, também, para a manutenção
dos territórios tradicionais das comunidades de fundo de pasto da região.

173

Município: Casa Nova - BA

Projeto: Construindo Protagonismos e Autonomia
nos Fundos de Pasto de Casa Nova
O projeto teve por objetivo promover a inclusão produtiva e a permanência de jovens de quatro comunidades de fundo de pasto (Ladeira Grande, Lagoinha, Melancia e Riacho Grande) na região denominada
Areia Grande. Envolvendo 50 famílias, o projeto implantou oito núcleos produtivos de produção ecológica
de abelhas africanas e criação de caprinos e capacitou jovens nos temas criação de abelhas africanas,
manejo agroecológico do rebanho de caprinos e ovinos, convivência com o semiárido e economia solidária.
Apesar do impacto da seca durante o período de execução do projeto, a produção de caprinos aumentou
devido à estruturação dos apriscos e compra das matrizes. Com relação à apicultura, o projeto contribuiu
com o incremento da produção do manejo coletivo. Foram realizados um seminário sobre políticas públicas e um seminário de encerramento. A produção média anual tem sido de cinco toneladas de umbu, três
toneladas de mel, cinco toneladas de sequilhos e três toneladas de bolo de macaxeira, 45 toneladas de
caprinos e 20 toneladas de feno e silagem. Com isso, a renda média mensal por família gerada tem sido
de R$ 570.

Principais ações e resultados
Animação do grupo composto por 80 jovens;
Implantação de quatro apiários, um em cada
comunidade envolvida;
Aquisição das matrizes de caprinos e instalação de dois
apriscos;
Aquisição de 15 caixas de abelha e de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) para o manejo;
Realização de quatro oficinas de capacitação em
apicultura, envolvendo 45 pessoas;
Realização de oficinas sobre manejo agroecológico de
rebanhos de caprinos e ovinos;

Período de realização:
out/2014 a mar/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 107.281,71
Contrapartida:
R$ 101.500,00

Capacitação de 45 pessoas em viabilidade econômica
de empreendimentos da agricultura familiar e alternativas
para a convivência com o semiárido;
Realização de mutirões para plantio de mudas de
favela, umburana e umbuzeiro para o recaatingamento.

174

BAHIA

Associação dos Pequenos Produtores Rurais
da Região de Brejão da Grota
Fundada em 1988, a associação objetiva fortalecer a agricultura familiar da região,
tal como preservar a cultura do exercício coletivo da agricultura em áreas de fundo e
fecho de pasto, comunidade tradicional característica do estado da Bahia. Além disso,
articular ações de geração de trabalho e renda para os associados, com as bases da
economia solidária, facilitar trocas de experiência, o associativismo e cooperativismo,
garantir a qualidade de vida de seus associados, lutar pela recuperação e preservação
dos recursos naturais da região e lutar pelo acesso a políticas públicas.
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Municípios: Antônio Gonçalves, Angico, Jatobá e Mirangaba - BA

Projeto: Renascer - Recuperação de Nascentes do
Rio Itapicuru
O projeto consistiu na realização de ações para a recuperação de 17 nascentes, em três comunidades, por
meio de instalação de viveiro e plantio de mudas; apoio a cinco famílias para iniciar o trabalho com apicultura e assistência técnica e capacitação para 100 famílias para melhoria das práticas agrícolas.
Com o projeto, houve aumento da capacidade de produção de mel das comunidades de Angico e Jatobá,
inclusive foi criado o primeiro grupo de apicultoras mulheres. Além disso, a apicultura tem contribuído
para a conscientização das comunidades sobre a conservação das nascentes e das matas. Durante o
projeto, os jovens foram incentivados a se mobilizar para organizar debates a respeito dos problemas da
comunidade, inclusive por meio de sessões de cinema.

Principais ações e resultados
Estruturação de escritório da associação;
Realização do Cinema da Comunidade, com filmes de
temática ambiental para 250 pessoas;
Organização de mutirões de limpeza das margens dos
rios;
Construção de viveiro na comunidade de Brejão da
Grota;
Monitoramento de 16 nascentes da região;
Participação de 150 pessoas em capacitações, cursos e
oficinas nos temas: associativismo, apicultura, agricultura
familiar, meio ambiente e recursos hídricos;
Entrega de equipamentos de apicultura para 12
pessoas;

Período de realização:
dez/2013 a mar/2015
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 69.269,78
Contrapartida:
R$ 26.090,00

Assistência técnica a 100 famílias de agricultores de
cinco comunidades;
20ha no entorno de nascentes e córregos em processo
de recuperação;
Plantio de aproximadamente 600 mudas ao redor de
nascentes e em quintais;
Realização de reuniões sobre autorreconhecimento nas
comunidades de fechos de pasto (articuladas com a Central
das Associações de Fundo e Fecho de Pasto).
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Associação dos Trabalhadores de Ruy Barbosa
- Atarb
A Associação dos Trabalhadores de Ruy Barbosa é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1991 no município de Ruy Barbosa/BA. Seu objetivo é manter a
Escola Família Agrícola Mãe Jovina, além de apoiar a formação e a organização de
diversas categorias de trabalhadores, buscando a garantia dos direitos e das relações
justas de trabalho. Atua para a preservação do meio ambiente e para a disseminação
de práticas agroecológicas de produção.

Para mais informações sobre a Atarb, acesse:
escolafamiliaagricolamaejovina.blogspot.com • www.facebook.com/efamjrb • www.youtube.com/watch?v=ECN3vNRLSJI
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Município: Ruy Barbosa - BA

Projeto: Agrofloresta no Sertão

O projeto foi realizado no ambiente pedagógico da EFA Agrícola Mãe Jovina, que oferece formação profissional, em regime de alternância, na região centro-norte baiana. Contou com a participação de 30
famílias de duas comunidades e de 150 alunos da escola. Seu objetivo foi qualificar e expandir os trabalhos de convivência com o semiárido no ambiente escolar, por meio da formação de futuros técnicos e da
capacitação de agricultores/as em SAFs. Foram ampliadas as áreas de experimentação e adotados métodos criteriosos e continuados de observação dos resultados. Diversos modelos de SAFs foram testados
para as características do clima semiárido e para as especificidades dos agricultores familiares da região.
Foi criada infraestrutura permanente para que os educandos e egressos possam desenvolver pesquisa e
multiplicarem as técnicas agroflorestais.
Os investimentos nas áreas produtivas resultaram no aumento da biodiversidade e na geração de serviços ambientais. Adicionalmente, cabe mencionar que, durante a vigência do projeto, a entidade conseguiu
dois novos apoios financeiros.

Principais ações e resultados
Melhoria do viveiro e aumento da segurança hídrica da
escola;
Aprimoramento da capacidade de realização de
trabalhos práticos, com a aquisição de novas ferramentas e
de um veículo;
Implantação de SAFs em área total de 3.000 m2;
Instalação de sistema de irrigação;
Elaboração de vídeo para registro e divulgação da
iniciativa, gravado pelos próprios estudantes;
Apresentação da experiência no III Simpósio Baiano de
Agroecologia.

Período de realização:
ago/2014 a mai/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 137.645,62
Contrapartida:
R$ 131.745,00
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Associação Quilombola da Comunidade de
Corcovado
A associação comunitária foi fundada em 2008 com a finalidade de fortalecer a organização econômica, social e política da comunidade; desenvolver ações de forma cooperada; garantir os direitos dos seus associados perante o poder público; contribuir
com a preservação dos recursos naturais da comunidade; buscar apoio para projetos
que visem à melhoria da qualidade de vida da comunidade e garantir a participação da
comunidade nas discussões e encaminhamento de seus problemas. Este foi o primeiro
projeto que a associação gerenciou diretamente.
Para mais informações sobre a associação, acesse:
comunidadecorcovado.blogspot.com/ • www.youtube.com/watch?v=eYjDcLhtrQo
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Município: Palmeiras - BA

Projeto: Artesanato e Sustentabilidade
O projeto teve por objetivo fortalecer a produção de artesanato de 14 famílias da comunidade quilombola
Corcovado, visando gerar renda e garantir a sustentabilidade do extrativismo. Foram realizadas diversas
capacitações para o aprimoramento da técnica, trocas de experiências e valorização dos mestres locais,
bem como para aprimorar a capacidade dos artesãos na comercialização dos seus produtos. Como a atividade tradicional de confecção de artesanato é realizada principalmente com uma espécie de cipó e com
a palha do licuri, ambas espécies da biodiversidade local, a comunidade buscou parcerias para avaliar a
qualidade das populações dessas espécies e definir práticas de manejo que garantam a sustentabilidade
da atividade.
O projeto contou com ampla gama de parcerias, como ICMBio/Parque Nacional da Chapada Diamantina e
o Instituto Federal da Bahia (IFBA), com capacitações e assessoria para o plano de manejo das espécies,
e a prefeitura de Palmeiras, cedendo o espaço da loja na praça central da sede do município. O projeto
contribuiu com o incremento da geração de renda a partir do artesanato e com o aumento da autoestima
dos artesãos ao valorizar seus conhecimentos como mestres e ao estruturar a produção de artesanato.
Em parceria com a prefeitura, a associação mantém uma loja na sede de Palmeiras.

Principais ações e resultados
Realização de série de oficinas para o aprimoramento
do artesanato; e para apoiar a comercialização da
produção;
Realização de quatro oficinas sobre agroecologia,
capacitando 11 pessoas e promovendo o manejo
agroecológico de 11ha;
Realização de encontros produtivos para estimular a
confecção de artesanato;
Construção da casa do artesanato, com espaço para
produção e exposição, e banheiro seco;

Período de realização:
out/2014 a mar/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 104.883,10
Contrapartida:
R$ 31.400,00

Elaboração do plano de manejo do licuri e do cipó,
estabelecendo regras para as coletas, em parceira com o
ICMBio e o IFBA;
Elaboração de blog, catálogo de produtos,
documentário e cartões de visita;
Estabelecimento de acordo comercial com lojas de
Lençóis e de Salvador.
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Associação Regional da Escola Família
Agrícola do Sertão - Arefase
A Arefase é a entidade civil mantenedora da Escola Família Agrícola do Sertão (Efase),
representando-a nas esferas públicas ou privadas. Sua diretoria é composta por agricultores/as dos municípios onde a Efase atua. Fundada em 1998, iniciou ofertando
ensino fundamental e, em 2004, passou a ofertar ensino médio e profissionalizante
em agropecuária, com orientação agroecológica. Atua também com as famílias dos
alunos e comunidades locais em projetos de geração de renda e conservação do meio
ambiente.
Para mais informações sobre a Arefase, acesse:
efamontesanto.blogspot.com • www.facebook.com/efasemontesanto
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Município: Monte Santo - BA

Projeto: Licuri, Semente da Esperança

O projeto teve como objetivo viabilizar o extrativismo sustentável do coco licuri, realizado pelas mulheres
quebradeiras, a partir do fortalecimento do sistema de produção em comunidades do Território do Sisal.
Apoiado na grande capilaridade da escola, o projeto envolveu um total de 1.050 famílias, integrando 45
comunidades em uma rede organizada de produção, obtendo, assim, uma escala que permite alcançar
diferentes mercados.
Foi estruturada uma unidade produtiva na escola, que recebe matéria-prima das comunidades e a transforma em óleo, torta e polpa seca do coco. Uma inovação importante do projeto, em parceria com o Instituto Federal da Bahia e com a Metalúrgica União, foi o desenvolvimento de equipamentos específicos
para o coco licuri: a prensa para obtenção do óleo e a mesa de classificação. Os produtos comercializados
são: óleo para saboaria, consumo, cabelo e pele; torta e polpa seca. A renda média familiar mensal gira em
torno de R$ 300, nos meses de safra.

Principais ações e resultados
Capacitação de um total de 1.532 pessoas;
Desenvolvimento de dois equipamentos específicos
para o trabalho com licuri (prensa de óleo e mesa de
classificação);
Aquisição de quatro despeladeiras de licuri;
Estabelecimento de parceria com a Aresol, por meio da
qual comercializa os produtos sob a marca Monte Sabores;
Realização de 36 encontros comunitários, cinco
encontros municipais e seis intercâmbios;
Elaboração de rótulos, folder e vídeo, em parceria com
a Fundação Banco do Brasil;

Período de realização:
jul/2015 a set/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 152.527,27
Contrapartida:
R$ 137.300,00

Foi iniciado o processo de certificação orgânica do licuri
em quatro comunidades.
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Associação Regional dos Grupos Solidários de
Geração de Renda - Aresol
Fundada em 2007, a Aresol atua no nordeste baiano, no entorno do município de
Monte Santo. Seus objetivos são fortalecer os grupos locais, promovendo sua autonomia; realizar projetos de geração de trabalho e renda; estimular práticas agroecológicas de produção; e gerenciar fundos rotativos solidários. Seu quadro social é composto por grupos produtivos, caracterizando uma rede de empreendimentos de economia
popular e solidária. A rede possui sua própria marca, a Monte Sabores, e pontos de
comercialização. A Aresol atua politicamente no sentido do controle social sobre a implementação de programas de compras institucionais nos municípios onde atua.
Para mais informações sobre a Aresol, acesse:
aresol.org
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Município: Monte Santo - BA

Projeto Frutos Nativos: Caminho de Identidade e
Sustentabilidade
O projeto contou com a participação de 198 famílias e teve como foco o entreposto Saberes e Sabores,
localizado em Monte Santo, que recebe a produção de dezenas de unidades comunitárias. O objetivo
foi aprimorar a produção de derivados de frutas nativas da Caatinga, por meio da reforma, ampliação
e estruturação do entreposto. Foram adquiridos equipamentos e ampliada a capacidade de estoque e
adquirida uma câmara fria, aumentando, assim, as possibilidades comerciais da rede Monte Sabores e
fortalecendo a economia popular e solidária na região.
Durante o período do projeto, a Aresol gerenciou e assessorou os grupos para o estabelecimento de
contratos com o Pnae. O faturamento médio da cooperativa é de R$ 51.000 por mês. A renda familiar
mensal advinda da atividade gira em torno de R$ 330.

Principais ações e resultados
Aquisição do contêiner refrigerado e de compressor;
Realização de intercâmbio com a unidade de
beneficiamento de frutas Paraíso das Polpas, em Filadélfia/
BA;
Realização de 10 cursos de beneficiamento de frutas,
capacitando 56 pessoas;
Inauguração de loja da rede Monte Sabores, na praça
de Monte Santo.

Período de realização:
out/2014 a set/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 144.304,88
Contrapartida:
R$ 86.210,00
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Foto: Fernando Tatagiba

Comissão Pastoral da Terra – CPT
Fundada em 1976, a CPT é uma organização que historicamente vem apoiando as populações rurais no Brasil, prestando serviços educativos e transformadores aos povos
da terra e das águas para estimular o seu protagonismo. Realiza trabalho de base e de
assessoria a esses povos em seus processos coletivos de conquista dos seus direitos
e da terra. Apoia a produção sustentável, desenvolve processos de formação e dá visibilidade às vitórias das comunidades no combate às injustiças, contribuindo para articular iniciativas e envolver a sociedade. No caso deste projeto, a regional sul/sudoeste
da Bahia assessora quatro comunidades geraizeiras na região de Cordeiros.
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Município: Cordeiros - BA

Projeto: Acompanhamento às Comunidades
Geraizeiras do Município de Cordeiros para
Fortalecimento do seu Modo de Vida e Defesa dos
seus Territórios
Este projeto visou apoiar quatro comunidades geraizeiras na luta pela garantia de seus territórios tradicionais, resgate cultural e adoção de práticas agroecológicas, por meio de oficinas sobre agroecologia e
direito ambiental territorial, assistência técnica e intercâmbios. As famílias receberam assistência técnica ao longo do projeto e participaram de diversas capacitações em agroecologia, e também puderam
implementar práticas agroecológicas, como defensivos naturais, compostagem e adubação verde. Por
meio de oficinas, as comunidades tiveram a oportunidade de discutir sobre os seus direitos territoriais
e aumentar sua consciência a respeito da importância do Cerrado. Com o apoio da CPT, as comunidades
reivindicaram ao governo estadual a demarcação de seus territórios, o que significa garantir o manejo
sustentável de 340ha de Cerrado, em região massivamente ocupada pela monocultura do eucalipto.

Principais ações e resultados
Assessoria jurídica às comunidades para a defesa de
seus territórios, intensificando práticas de proteção;
Manejo sustentável de 340ha de vegetação nativa
de Cerrado, usada para coleta de frutos e pasto nativo,
incluindo 14 nascentes;
Acompanhamento de 60 famílias para utilização de
práticas agroecológicas e colheita e armazenamento de
sementes crioulas;
Emprego de técnicas agroecológicas em 200ha de
áreas cultivadas, envolvendo 53 famílias;
Capacitação de 220 pessoas, de quatro comunidades,
em oficinas sobre agroecologia, direito territorial e direito
ambiental;

Período de realização:
dez/2013 a fev/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 72.328,45
Contrapartida:
R$ 48.540,81

Plantio de cerca de 100 mudas de umburana, mulungu,
pau ferro, tamboril e aroeira;
Participação de 24 pessoas no intercâmbio com
a comunidade de Fecho de Pasto de Clemente, em
Correntina/BA, e da Romaria do Cerrado, em Cocos/BA;
Participação de 250 pessoas na Romaria das
Comunidades, em Cordeiros, discutindo a regularização dos
territórios, água e eucalipto;
Produção de panfletos sobre o projeto e cartilha com
receitas do Cerrado.
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Agência de Desenvolvimento Econômico Local
- Adel

A Adel é uma organização não governamental, fundada em 2007, com os objetivos de
promover a inclusão socioprodutiva de jovens rurais, agregar valor à agricultura familiar e suas cadeias produtivas e criar e fortalecer redes locais ao organizar e articular
os atores produtivos e empreendimentos rurais do território do Médio Curu.
A associação surgiu a partir do protagonismo dos jovens de comunidades rurais no
semiárido do Ceará que buscaram na educação formal e informal ferramentas para
mobilizar, gerar resiliênciae oportunidades para comunidades rurais vulneráveis da
região de Pentecoste-CE.
Hoje a ADEL atua com foco no acesso a conhecimentos, crédito, redes e tecnologias
para que os jovens possam encontrar condições favoráveis para iniciar pequenos empreendimentos em suas comunidades.
Para mais informações sobre a Adel, acesse:
www.adel.org.br • www.facebook.com/adelceara
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Municípios: Pentecoste e Apuiarés - CE

Projeto: Sertão Produtivo e Agroecológico
Os dois projetos executados pela Adel tiveram o objetivo de fortalecer a produção agroecológica de mel
de abelhas nativas (meliponicultura), como forma de desenvolvimento comunitário, e contribuir para a
formação da rede de meliponicultores do Vale do Curu. Os projetos, que contaram com a participação de
40 famílias de 15 comunidades dos municípios de Apuiarés e Pentecoste, tiveram foco na juventude e
utilizaram fundos rotativos solidários para apoiar a estruturação dos empreendimentos.
As famílias criadoras de abelhas ainda estão na fase de multiplicação dos enxames. Porém, a renda gerada por safra já
ultrapassa R$ 1.000 por família. Além da produção de mel,
quatro pessoas estão produzindo e vendendo caixas de abelhas, e faturando até R$ 1.200 por mês, cada uma.

Principais ações e resultados
Período de realização:
nov/2013 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 72.590,87
Contrapartida:
R$ 122.100,00

Implantação de meliponário modelo, que está
contribuindo nos treinamentos e multiplicação de enxames;
Capacitação de 44 pessoas em cooperativismo e
associativismo, meliponicultura e economia solidária;
Preservação e uso sustentável em 20ha de Caatinga, e
40ha em processo de recuperação;
Produção de 1.000 mudas para enriquecimento da
Caatinga com espécies melíferas;
Criação da Rede Néctar do Sertão, que está em plena
atividade;
Criação de três fundos rotativos solidários;

2a FASE
Período de realização:
jul/2015 a abr/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 96.211,98
Contrapartida:
R$ 169.350,00

Realização de quatro intercâmbios com a Universidade
Federal do Ceará.
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Associação de Desenvolvimento Ambiental
e Agroecológico da Região dos Inhamuns Adaari
A Adaari é uma associação fundada em 2011 que tem como objetivo investir no desenvolvimento socioambiental e no uso sustentável dos recursos naturais no bioma
Caatinga, especialmente na região dos Inhamuns, por meio de assistência técnica e
assessoria a projetos nas áreas de agroecologia, educação ambiental e direitos sociais
e ambientais.
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Municípios: Parambu, Quiterianópolis e Tauá - CE

Projeto: Resgate e Preservação das Sementes
Crioulas da Região dos Inhamuns
O projeto teve como objetivo melhorar a qualidade de vida dos agricultores/as familiares dos municípios
cearenses de Tauá, Parambu e Quiterianópolis, por meio da revitalização, abastecimento e gestão de 20
casas de sementes já existentes. Foram plantados campos de sementes crioulas para abastecer os estoques para futura distribuição, com a intenção de beneficiar famílias com a oferta de cultivares resistentes
e adaptados ao clima da região. O projeto contou com a participação de 638 famílias de 19 comunidades,
envolvendo 304 mulheres, 66 jovens e 149 idosos.
O projeto foi bastante impactado pela estiagem prolongada que acometeu a região, prejudicando a produção dos campos de sementes. Ainda assim, foi possível distribuir as sementes e os plantios estão sendo
retomados com a chegada das chuvas.

Principais ações e resultados
Realização de 12 oficinas sobre gestão de casas de
sementes;
Capacitação de 416 pessoas ao longo do processo;
Cultivo de roças agroecológicas em 19,6ha;
Distribuição de 584 mudas de frutíferas e 110 de
plantas nativas para as famílias.

Período de realização:
out/2013 a jun/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 90.463,95
Contrapartida:
R$ 60.000,00
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Associação para o Desenvolvimento Local coProduzido - Adelco
A Adelco é uma organização não governamental, sediada em Fortaleza/CE. Foi fundada em 2001 com o objetivo de desenvolver projetos que visem à inclusão social de
grupos desfavorecidos e que fortaleçam comunidades urbanas e rurais, por meio de
iniciativas de desenvolvimento comunitário, de planejamento participativo, de autogestão e da oferta de crédito para pequenos projetos comunitários. Nesse projeto, a
Adelco atuou em parceria com o povo indígena Jenipapo Kanindé, da Terra Indígena
Lagoa Encantada, no litoral do Ceará.
Para mais informações sobre a Adelco, acesse:
adelco.org.br
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Município: Aquiraz - CE

Projeto: Sistemas Agroflorestais para Recuperação
e Proteção dos Ecossistemas no Território Indígena
Jenipapo Kanindé
O projeto, que contou com participação de 65 famílias do povo Jenipapo Kanindé, teve como objetivo
promover a adoção de práticas agroecológicas de uso da terra, bem como a proteção de matas nativas e
APPs na Terra Indígena Lagoa Encantada. Foram previstas ações de recuperação da capoeira degradada
e produção agroflorestal como meio de conservar e produzir de forma sustentável na vegetação da zona
litorânea do Ceará, além de formações em educação ambiental e ecoturismo para os jovens.
Para fomentar o ecoturismo, que é uma importante alternativa de renda para a comunidade, o projeto
também promoveu o manejo e a sinalização adequada de cinco trilhas, com a instalação de lixeiras e
placas explicativas.

Principais ações e resultados
Realização de dois cursos de agrossilvicultura; duas
oficinas de diagnóstico socioambiental; três formações em
educação ambiental; três oficinas de inventário popular; e
uma formação para guias turísticos (com 15 jovens);
Conversão de cinco hectares de capoeira degradada em
SAFs;
Recuperação e sinalização de cinco trilhas;
Instalação de 20 lixeiras de coleta seletiva na
comunidade;
Impressão e distribuição de 1.000 cartilhas de
educação ambiental e 1.000 exemplares do inventário de
fauna e flora.

Período de realização:
out/2013 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 77.826,19
Contrapartida:
R$ 118.000,00
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Conselho dos Índios Tremembé do Córrego das
Telhas
O Conselho dos Índios Tremembé do Córrego das Telhas é uma organização indígena
de base comunitária, fundada em 2009, no município de Acaraú/CE. Os objetivos da
organização são defender os direitos dos índios, respeitar e proteger o meio ambiente, o patrimônio artístico, estético, paisagístico e cultural, estimular a autonomia dos
povos indígenas e realizar parcerias e convênios para realização de assessorias técnicas nas diversas áreas do conhecimento.

Para mais informações sobre o Conselho, acesse:
tremembedeacarau.blogspot.com
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Município: Acaraú - CE

Projeto Caju & Cultura Tremembé: Beneficiamento e
Valorização dos Saberes na Aldeia Telhas
O objetivo do projeto foi promover o desenvolvimento econômico da comunidade por meio da produção
sustentável de caju e seus derivados. A ênfase foi a cajuína, bebida produzida a partir de processo artesanal, segundo conhecimentos tradicionais dos Tremembé. Para isso, investiu na ampliação, reforma
e estruturação da cozinha comunitária, no manejo sustentável dos cajueiros (em 10ha de roças), capacitações e acompanhamento técnico na produção e na gestão do projeto. No total, 47 pessoas, de três
comunidades, estiveram envolvidas no projeto, das quais 26 são mulheres e 25 são jovens.
O projeto promoveu a inclusão da juventude na comunidade, ajudou a projetar a associação (que conseguiu novos apoios) e colaborou no resgate da tradição cultural da produção da cajuína artesanal, bem
como do mel de caju. Na primeira experiência de produção, cada família faturou cerca de R$ 60 por mês.

Principais ações e resultados
Reforma da agroindústria (conseguiram contrapartida
para equalizar o abastecimento de água);
Criação da identidade visual para os rótulos dos
produtos comunitários;
Realização de seis oficinas sobre produção de cajuína
e boas práticas de beneficiamento do caju; operação de
motosserra; gestão de empreendimentos comunitários;
processamento de frutas tropicais; panificação; e
beneficiamento de macaxeira.

Período de realização:
jul/2015 a set/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 157.683,52
Contrapartida:
R$ 303.260,00
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Instituto Bem Viver - IBV
O Instituto Bem Viver é uma organização não governamental, fundada em 2013 por
jovens egressos do ensino superior, no município de Crateú/CE. Seus objetivos são
assessorar e apoiar o desenvolvimento da cidadania, da democracia, dos direitos humanos e dos valores éticos. Seus princípios são a conservação do meio ambiente e a
valorização do patrimônio cultural, artístico, histórico, social e político. Trabalha com
o desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao semiárido, sempre com o recorte
agroecológico.
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Municípios: Quiterianópolis e Novo Oriente - CE

Projeto: Quintais Produtivos Mantidos Pelo Sistema
de Bioágua Familiar
Os dois projetos realizados pelo Instituto Bem Viver tiveram o objetivo de promover a segurança alimentar, por meio do reúso de água cinza (água descartada de pias e chuveiros) para a produção de alimentos
em quintais agroecológicos irrigados, nos municípios de Quiterianópolis e Novo Oriente/CE. Para isso, foi
feita adaptação sobre o modelo de “Bioágua” desenvolvido pelo Projeto Dom Helder Câmara.
O segundo projeto trouxe a inovação da placa solar, utilizada para abastecer de energia a bomba necessária para a irrigação. Foram beneficiadas diretamente 13 famílias no primeiro projeto e quatro famílias
no segundo, e, indiretamente, 30 famílias de 10 comunidades. Estima-se que 500 pessoas estiveram
envolvidas com alguma atividade do projeto. A produção está sendo comercializada nas feiras locais.
A renda mensal média gerada por família a partir do sistema bioágua é de R$ 164. Com a execução do
projeto, foram estabelecidas importantes parcerias com o poder público local e com a Cáritas de Crateús.

Principais ações e resultados
Período de realização:
jul/2015 a set/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 72.740,12
Contrapartida:
R$ 114.100,00

Implantação de 13 sistemas de filtragem de água cinza
e seus 13 respectivos módulos produtivos com sistema de
irrigação (1a fase do projeto); e de mais quatro sistemas,
incrementados com placas de energia solar (na 2a fase);
Implantação de 1,5ha de área irrigada, utilizando-se de
água cinza;
Assessoria técnica e manutenção dos sistemas aos
beneficiários;
Implantação de sistema na área urbana, em parceria
com a Cáritas, que serve como vitrine da tecnologia;
Realização de seminário, intercâmbios e capacitações;

2a FASE
Período de realização:
nov/2017 a jun/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 29.392,00
Contrapartida:
R$ 5.970,00

Produção de 1.000 folders e veiculação de quatro
inserções em rádios locais;
Aquisição de seis barracas de feira.
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Organização Barreira Amigos Solidários - Obas
A Obas é uma organização não governamental, fundada em 2001 no município de
Barreira/CE. Seus objetivos são defender a educação e a cultura por meio de ações
sociais, proteger o meio ambiente, prestar assessoria técnica no campo ambiental,
jurídico e sociocultural e trabalhar com ênfase na questão de gênero para reduzir a
discriminação contra as mulheres.

Para mais informações sobre a Obas, acesse:
obas.org.br • www.youtube.com/watch?v=V5HbjqMj3IE
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Municípios: Barreira, Russas, Pereiro, Limoeiro do Norte e Jaguaribe - CE

Projeto Feiras Solidárias: Agroecologia e
Agrobiodiversidade no Semiárido Cearense
O projeto contou com o envolvimento de 27 comunidades, representadas por 36 feirantes, e teve como
objetivo fomentar a difusão das sementes crioulas e oportunizar a comercialização, trabalho e renda para
os agricultores agroecológicos e suas famílias, em cinco municípios da região norte do Ceará. A principal
estratégia do projeto foi a criação de feiras livres agroecológicas nos municípios, a partir de um processo
socioeducativo, que promoveu organização e autonomia nos grupos de feirantes.
No entanto, a produção agroecológica foi bastante impactada devido à estiagem durante a execução do
projeto, sendo que, ao final, a área de plantio agroecológico totalizava 5ha. A partir das atividades do
projeto, o faturamento médio mensal por família foi de R$ 1.070, baseado nas anotações feitas pelos
próprios feirantes.

Principais ações e resultados
Implantação de feiras agroecológicas nos cinco
municípios;
Realização de 10 capacitações com os temas:
Comercialização em mercados solidários e Manejo e
conservação da agrobiodiversidade da Caatinga;
Realização de três intercâmbios regionais (feirões) em
Limoeiro do Norte, Jaguaribe e Russas;
Produção do filme Feira é Lugar de Ser Feliz, que
documenta a experiência das feiras solidárias animadas
pela Obas.

Período de realização:
set/2014 a mai/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 149.263,39
Contrapartida:
R$ 303.000,00
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares de
Quixadá - Straf Quixadá
Fundado em 1963, o Straf Quixadá tem por objetivos defender os diretos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na perspectiva de uma sociedade sem exploração,
buscar a unidade da classe trabalhadora, representando-a com respeito pelas convicções políticas, ideológicas, filosóficas e religiosas, além de lutar pela promoção de
um modelo agrícola sustentável, de convivência com o semiárido e de preservação do
meio ambiente.
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Municípios: Quixadá, Quixeramobim, Ibaretama, Banabuiú e Choró - CE

Projeto: Bodega Ecológica – Fortalecendo a
Agroecologia e a Economia Solidária
A Straf Quixadá executou dois projetos, os quais tiveram o objetivo de fortalecer a agricultura ecológica e
a economia solidária nos municípios de Banabuiú, Choró, Quixeramobim, Ibaretama e Quixadá. O primeiro
projeto apostou na implantação de quintais produtivos e na estruturação do espaço coletivo de comercialização, a Bodega Ecológica, com 53 famílias de 21 comunidades. O projeto auxiliou as comunidades ao
equipar as famílias para plantio de seus quintais e na organização de feiras semanais, onde os agricultores vendem seus produtos.
O segundo projeto investiu na juventude, formando uma rede com 53 jovens de quatro comunidades,
para o plantio de hortas orgânicas. Também iniciou o processo de formação da Rede Bodega Ecológica do
Sertão Central. Além da renda gerada pela produção, a iniciativa possibilitou a maior circulação de recursos financeiros dentro das comunidades. As famílias envolvidas com as roças agroecológicas faturam, em
média, R$ 724 por mês. A produção das hortas ainda é incipiente, mas está gerando renda mensal de R$
58 para cada jovem envolvido. Por consequência, o financiamento do PPP-ECOS despertou o interesse de
outros financiadores e aumentou os apoios recebidos pelo sindicato.

Principais ações e resultados
Período de realização:
jul/2015 a dez/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 102.476,62
Contrapartida:
R$ 47.500,00

Capacitação de 200 pessoas no total;
Implantação de 30ha de roças agroecológicas e 1,5ha
de hortas orgânicas;
Realização de 11 intercâmbios e dois seminários de
formação com as temáticas práticas agroecológicas, e
comércio justo e economia solidária;
Doação de 53 kits agrícolas para as famílias cultivarem
quintais agroecológicos;
Estruturação com equipamentos e reforma de prédio
do sindicato, de 288m2, onde funciona o espaço de vendas,
uma sala de administração, uma cantina e dois banheiros;

2a FASE
Período de realização:
nov/2017 a jun/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 29.392,00
Contrapartida:
R$ 9.410,00

Início do processo de criação da rede Bodega Ecológica
do Sertão Central.
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Associação de Apoio ao Desenvolvimento
Sustentável do Brejo e do Curimataú
Paraíbano - Apoiar
Criada em 2010, a Apoiar tem por objetivos fomentar ações que visem ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e do meio ambiente; incentivar a economia
solidária, a agroecologia e as tecnologias de convivência com o semiárido; e promover
a qualificação de lideranças comunitárias, especialmente na região do Brejo e Curimataú Paraibanos.
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Município: Bananeiras - PB

Projeto: Manejo Sustentável da Água Por meio da
Construção de Barragens Subterrâneas
O projeto teve como objetivo implantar barragens subterrâneas em comunidades rurais do município de
Bananeiras/PB, como meio de garantir a produção e a segurança hídrica das famílias durante o período
de seca. A barragem subterrânea é uma tecnologia relativamente simples e de baixo custo, que consegue
levantar o nível do lençol freático em uma grande área, permitindo o armazenamento de água no solo
para a produção de alimentos durante todo o ano. A área úmida para cultivo, gerada em decorrência das
barragens construídas pelo projeto, totalizou 15ha. Além das áreas úmidas, são construídos poços ao
lado de cada barragem, de onde os produtores podem retirar a água armazenada. Mudas de plantas frutíferas foram distribuídas para o enriquecimentos das áreas de plantio. Houve participação de 30 famílias,
sendo 35 mulheres e 15 jovens.

Principais ações e resultados
Implantação de 10 barragens subterrâneas,
acompanhadas de 10 poços;
Acompanhamento técnico às famílias durante a
execução do projeto;
Realização de dois minicursos sobre barragens
subterrâneas, um intercâmbio e duas palestras sobre uso
racional da água;
Divulgação das ações do projeto em programas de
rádio e por meio de atividades com alunos da Universidade
Federal da Paraíba.

Período de realização:
out/2013 a nov/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 69.411,58
Contrapartida:
R$ 28.800

202

PARAÍBA

Centro de Educação Popular e Formação Social
- CEPFS
O Centro de Educação Popular e Formação Social é uma organização não governamental formada em 1985 por estudantes, agricultores e profissionais liberais motivados
por ideais sócio-organizativos e de fortalecimento da agricultura familiar na região
semiárida da Paraíba. Sua principal atuação está no desenvolvimento de ações formativas e práticas que envolvem tecnologias sociais para a convivência sustentável com
o semiárido. Em 2018, o Instituto Doar reconheceu o CEPFS com o Prêmio Melhores
ONGs do Brasil, nos critérios de Gestão e Transparência.
Para mais informações sobre o CEPFS, acesse:
cepfs.org • www.facebook.com/cepfs • www.youtube.com/watch?v=fbz5pQoVSFw
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Municípios: Teixeira e Matureia - PB

Projeto: Convivência com a Realidade Semiárida:
Plantando Esperança e Solidariedade
O projeto teve o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades, por meio de
capacitações em produção agroecológica e da implantação de canteiros econômicos de olerícolas, uma
tecnologia disseminada pela organização, que utiliza bem menos água do que canteiros convencionais. A
tecnologia consiste na impermeabilização do fundo do canteiro e irrigação com tubulação subterrânea. A
iniciativa contou com a participação de 21 famílias (27 mulheres e 31 homens) das comunidades Catolé
da Pista, Poços de Baixo e Santo Agostinho, no município de Teixeira, e a comunidade Pedra Lavrada,
em Matureia. O CEPFS adota uma metodologia participativa de construção do conhecimento, que visa
empoderar as pessoas e multiplicar os saberes e as tecnologias para a boa convivência com o semiárido.
Atualmente, as famílias que estão comercializando os produtos faturam mais de R$ 100 por mês.

Principais ações e resultados
Capacitação de 78 pessoas em quatro oficinas de
formação;
Construção de 23 canteiros econômicos, totalizando
624m2 de área produtiva;
Capacitação de 11 pedreiros para construção de
canteiros econômicos;
Apoio às famílias beneficiadas com assistência técnica
durante a execução do projeto;
Realização de intercâmbio nos municípios de São José
do Egito e Tuparetama/PE;

Período de realização:
jan/2014 a jan/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 91.352,95
Contrapartida:
R$ 35.100,00

Produção de vídeo Convivência Com a Realidade
Semiárida - Semeando Esperança e Solidariedade, que
mostra o passo a passo para a construção dos canteiros
econômicos.
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Comissão Pastoral da Terra – CPT Sertão
A CPT é uma entidade nacional fundada em 1977. A filial CPT Sertão foi fundada em
1988 com os objetivos de realizar atividades pastorais em favor dos trabalhadores/as
do campo, desenvolver atividades educacionais, culturais, ambientais e assistenciais
com as comunidades rurais e promover campanhas de conscientização em prol dos
direitos dos camponeses, da reforma agrária, dos territórios tradicionais, da água, das
florestas e da ecologia.

Para mais informações sobre a CPT Sertão, acesse:
www.cptnacional.org.br • www.facebook.com/cptsertaopb
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Município: Catolé do Rocha - PB

Projeto: Agroecologia e Convivência com
o Semiárido no Alto Sertão Paraibano
Proporcionando Segurança Alimentar e Hídrica
O projeto buscou fortalecer a permanência na terra e favorecer a formação de agricultores/as de 12
comunidades da região do Alto Sertão Paraibano, por meio de implementação de experiências agroecológicas, geração de renda, promoção da segurança alimentar e desenvolvimento de práticas para a convivência com o semiárido. As principais tecnologias sociais experimentadas pelo projeto foram: silagem,
fenação e reúso de água cinza (bioágua).
A introdução das técnicas de silagem e fenação foi importante para as famílias: enquanto antes não
valorizavam as pastagens naturais, hoje estão fazendo uso delas, resistindo melhor ao período de seca
e seus animais estão mais bem nutridos. As famílias que implantaram sistema de bioágua conseguiram
manter ou aumentar as plantas cultivadas no quintal durante o período de seca. Essa movimentação tem
chamado atenção de agricultores vizinhos, que estão interessados em fazer parte do projeto. Participaram diretamente 362 pessoas, das quais 198 foram capacitadas. A iniciativa não previu comercialização
de produtos, mas durante o período, a produção de feno totalizou 7.468kg, e a produção de silagem,
642.760kg, que foram utilizados para alimentação animal, gerando a economia equivalente a R$ 208 mil.

Principais ações e resultados
Realização de encontros comunitários: para realização
de diagnósticos rápidos participativos, com 119 pessoas;
da Rede de Cultivos Agroecológicos, com 67 pessoas no
primeiro módulo e 41 no segundo; sobre gênero, com 74
mulheres;
Realização de visitas de intercâmbio: sobre sistema
agrossilvopastoril, no município de Campina Grande, com
40 pessoas; sobre quintais produtivos com água servida,
no município de Apodi, com 34 pessoas;
Realização de duas oficinas sobre manejo da Caatinga;
seis sobre silagem e fenação; duas sobre quintais
produtivos com água servida; duas sobre defensivos
naturais; duas sobre produção de frutas;

Período de realização:
jul/2015 a mai/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 146.765,81
Contrapartida:
R$ 111.300,00

Implantação de quatro sistemas agrosilvopastoris (em
2ha); cinco experiências de fenação e silagem, envolvendo
26 famílias; e irrigação com sistema de bioágua em 1ha.
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Associação dos Pequenos Agricultores da
Serra dos Paus Dóias – Agrodóia
A Agrodóia é uma associação de base comunitária, fundada em 2005, na comunidade
Paus Dóias, município de Exú/PE. O objetivo da organização é lutar pelos direitos dos
associados, suas famílias e comunidade, buscando melhorar suas condições socioeconômicas e culturais. Para isso, busca fortalecer a organização econômica, educativa,
social, cultural e política dos/as agricultores/as familiares.

Para mais informações sobre a Agrodóia, acesse:
www.facebook.com/AGRODOIA
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Município: Exu - PE

Projeto: Geração de Renda e Conservação das
Espécies Nativas
O projeto visou aumentar a capacidade de organização, formação, produção, conservação ambiental, processamento e comercialização dos produtos das frutas nativas e cultivadas pelas famílias agricultoras da
comunidade dos Paus Dóias. Buscou-se, assim, gerar trabalho e renda por meio da conclusão da agroindústria, desenvolvimento de produtos, recuperação das áreas degradadas, aumento da agrobiodiversidade local com base nos princípios da agroecologia, e inserção dos produtos nos diversos mercados.
A associação está envolvida em diversas articulações, como conselhos públicos, movimentos populares
e certificadoras participativas, e o projeto possibilitou o alcance de novas parcerias e investimentos. A
Agrodóia se tornou uma referência na região em termos de organização produtiva, desenvolvimento de
produtos, agroecologia e interface com políticas públicas. Está investindo bastante na formação dos jovens e das crianças e tem alcançado bons resultados em evitar sua saída da comunidade. Por meio de
pesquisas próprias e parcerias, o grupo está sempre desenvolvendo produtos a partir da biodiversidade
local, atualmente já comercializam 17 produtos. Participaram do projeto, duas comunidades diretamente
e 10, indiretamente, totalizando 56 famílias envolvidas e 106 pessoas capacitadas.

Principais ações e resultados
Conclusão da obra do biodigestor e da agroindústria,
que já solicitou o Selo de Inspeção Municipal (SIM);
Aquisição de equipamentos e embalagens para a
agroindústria;
Participação de intercâmbios durante o projeto
(recebendo visitas e visitando);
Realização de oficinas sobre: manejo e produção
das frutas nativas e conservação da Caatinga, e
comercialização de produtos;
Realização de intercâmbio na Coopercuc (15
participantes);
Divulgação em boletim, rádios, TV e Jornal Matutando;

Período de realização:
set/2014 a jun/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 158.185,76
Contrapartida:
R$ 173.555,00

Participação no encontro internacional do Movimento
Slow Food, na Itália, promovendo os produtos nativos da
Caatinga;
Área de 138ha sob conservação em Reserva Legal,
121ha sob uso sustentável, 77ha em recuperação, 27ha
em regime de produção agroecológica, 15ha de manejo da
Caatinga e 5ha de agroflorestas;
A renda anual gerada com as atividades produtivas gira
em torno de R$ 2.000 por família;
Participação na elaboração da lei municipal para a
criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).
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Casa da Mulher do Nordeste
Fundada em 1980, em Recife/PE, a Casa da Mulher do Nordeste tem por missão transformar a situação de desigualdade de gênero, focando no fortalecimento da organização produtiva e econômica das mulheres, valorizando e visibilizando o seu trabalho
e incidindo em políticas públicas para a melhoria das condições de vida das mulheres
urbanas e rurais. Sua atuação principal é com mulheres da zona rural da região do Pajeú e da região metropolitana do Recife, na comunidade de Passarinho.

Para mais informações sobre Casa da Mulher do Nordeste, acesse:
www.casadamulherdonordeste.org.br
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Município: São José do Egito, Solidão e Tabira - PE

Projeto: Mulheres na Caatinga

O projeto concentrou suas ações em três problemas da região: a dificuldade de acesso à água para produção de alimentos, o desmatamento da Caatinga para obtenção de lenha e a falta de protagonismo das
mulheres. Nesse sentido, objetivou melhorar as condições de vida de 80 mulheres, de 10 comunidades,
por meio da implantação de 83 fogões agroecológicos e de 34 sistemas de reuso de águas cinzas (água
usada na pia e no chuveiro), que melhoraram a disponibilidade de água para plantio. Os fogões contribuíram com uma redução dos impactos da coleta de lenha sobre a vegetação da Caatinga e das emissões de
carbono, quando comparado aos fogões convencionais, pois consomem cerca de 45% menos lenha. Cabe
mencionar que 17% das mulheres beneficiadas estão gerando renda a partir da produção de alimentos
preparados nos fogões agroecológicos.
Os sistemas de reúso permitiram que as mulheres mantivessem pequenas hortas ou roças, contribuindo
significativamente com a segurança alimentar das famílias e com a valorização dos quintais produtivos,
espaços onde as mulheres têm domínio, autonomia e constroem seus conhecimentos.

Principais ações e resultados
ago/2015 a jul/2017

Realização de capacitações nos temas: agroecologia,
feminismo, soberania alimentar e conservação da Caatinga;
envolvendo 80 mulheres;

Valor apoiado PPP-ECOS:

Capacitação em construção de fogões agroecológicos;

Período de realização:

R$ 149.917,54
Contrapartida:
R$ 130.000,00

Implantação de 83 fogões agroecológicos nas moradias
e de 34 sistemas de reúso de água cinza;
Enriquecimento dos quintais das mulheres com o
plantio de árvores nativas da Caatinga;
Acompanhamento e assistência técnica para 20
famílias durante a execução do projeto;

2a FASE
Período de realização:
dez/2017 a jul/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 24.269,81
Contrapartida:
R$ 24.000,00

Avaliação da eficiência dos fogões, com a participação
de 30 mulheres.
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Associação de Desenvolvimento Rural da
Comunidade Canafístula - ADRCC
A Associação de Desenvolvimento Rural da Comunidade Canafístula é uma organização de base comunitária fundada em 2005 no município de Monsenhor Gil/PI. O
objetivo da associação é promover o desenvolvimento da comunidade Canafístula com
base nos princípios da sustentabilidade, contribuindo para a melhoria das condições
de vida das famílias associadas.
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Município: Monsenhor Gil - PI

Projeto: Dinamizando o Desenvolvimento Produtivo
Local na Comunidade Canafístula no Município de
Monsenhor Gil - PI
A ADRCC teve dois projetos executados pelas mulheres da comunidade Canafístula, os quais visavam
gerar trabalho e renda para as famílias, por meio da dinamização da produção baseada em polpas de frutas disponíveis na comunidade. Para isso, o projeto adquiriu equipamentos necessários para a produção
e reformou o prédio da associação, adaptando-o para a produção de polpas. Também foram contratados
consultores para realizar os treinamentos em processos e boas práticas de produção agroindustrial. A
comunidade produz e processa frutas como acerola, tamarindo, cajá, manga, caju, umbu e buriti.
A associação está comercializando polpas de frutas para a prefeitura municipal, via PAA. As vendas mensais de produtos somam R$ 1.200, o que equivale a, aproximadamente, R$ 120 por mês por família.

Principais ações e resultados
Período de realização:
out/2013 a mar/2015
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 13.541,60
Contrapartida:
R$ 4.000,00

2a FASE
Período de realização:
jul/2015 a nov/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 46.961,55
Contrapartida:
R$ 13.065,00

Capacitação das 12 mulheres;
Finalização e operação da agroindústria de 43m2, em
processo de registro sanitário;
Conservação de 4ha de Caatinga para o extrativismo de
frutos nativos;
Realização de intercâmbio sobre agroindústria de
polpas, com a associação Laranjeiras, e para visitar uma
experiência na comunidade de Alto Alegre, ambas em
Monsenhor Gil/PI.
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Associação dos Pais dos Alunos da Ecoescola
Thomas a Kempis - EPETaK
A EPETaK é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2003 no ambiente da
EcoEscola Thomas a Kempis. Colabora com a direção da escola para atingir seus objetivos educacionais, promover atividades de educação popular no meio rural, mobilizar
recursos humanos, materiais e financeiros para auxiliar na manutenção da escola e
implementar projetos de interesse da associação. A escola funciona como centro de irradiação de práticas e conhecimentos para as famílias e comunidades dos estudantes.

Para mais informações sobre EPETaK, acesse:
www.facebook.com/thomas.kempis.313
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Município: Pedro II - PI

Projeto de Resgate, Preservação e Incentivo à
Criação de Abelhas Nativas e de Melhoramento da
Espécie Apis mellifera
O objetivo do projeto foi incentivar o resgate e a preservação de espécies de abelhas nativas e exóticas
presentes na área da ecoescola, contribuindo para o processo didático de estudo das espécies e das plantas melíferas. Para isso, o projeto implantou três meliponários modelo, mantido pelos estudantes. O mel
produzido é utilizado na merenda escolar e na oficina de medicina caseira da escola. Os conhecimentos
sobre as abelhas nativas e os remédios caseiros feitos com seu mel estão sendo resgatados, pois a prática
foi se perdendo na região com o passar dos anos.
Participaram do projeto um total de cinco famílias diretamente e 24, indiretamente. Além disso, a
equipe do projeto relatou o aumento de agentes polinizadores e, por consequência, a melhoria da produção vegetal.

Principais ações e resultados
Construção de três meliponários (um na ecoescola e
dois em comunidades rurais);
Doação de nove colmeias de abelhas para três famílias;
Aquisição de 42 colmeias (com abelhas tiúba e tubi); e
captura, por meio de iscas, de 14 enxames de Apis;
Capacitação de 151 pessoas em manejo e produção de
abelhas sem ferrão;
Realização de três cursos de formação, dois
intercâmbios, além da inclusão do tema da meliponicultura
no currículo da turma de 9º ano da escola;
Recepção de diversos alunos de escolas da rede
municipal para conhecer a experiência;

Período de realização:
jul/2015 a dez/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 68.248,81
Contrapartida:
R$ 69.020,00

Divulgação no programa semanal do Centro de
Formação Mandacaru, na rádio FM Matões;
Manejo sustentável de 19ha de Caatinga, por meio
de roça agroecológica, recuperação florestal e pasto para
abelhas.
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Centro de Formação Mandacaru de Pedro ll
O Centro de Formação Mandacaru é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em
1991 no município de Pedro II/PI. Sua missão é promover a cidadania, dentro da realidade do semiárido, no campo sociocultural, econômico e religioso, nas zonas rural e
urbana. A organização tem atuado nas áreas de formação sociopolítica, projetos sociais, educação infanto-juvenil e captação de água da chuva.

Para mais informações sobre o Centro, acesse:
cf-mandacaru.org
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Município: Pedro II - PI

Projeto: Projeto de Difusão de Tecnologias
Apropriadas ao Semiárido
O projeto teve por objetivo difundir técnicas e tecnologias de base agroecológicas apropriadas ao desenvolvimento sustentável no semiárido. Para isso, implantou hortas sombreadas e uma roça agroecológica, realizou capacitações e contratou técnico em agropecuária para realizar o acompanhamento
das atividades. Participaram do projeto as comunidades Barro dos Lopes, Serra dos Matões, Caranguejo, Açude dos Mourões, Palmeira dos Ferreiras e Jatobá. Foram beneficiados diretamente 17 mulheres
e 18 homens, sendo 13 jovens e 6 idosos. As hortas estão gerando a renda média mensal adicional de
R$ 860 por família.

Principais ações e resultados
Implantação de horta agroecológicas sombreadas
(2.079m2), em mutirão;
Cercamento de área de 5.000m2 para roça
agroecológica de 200m2;
Capacitação de 73 pessoas em dois cursos de formação
em agroecologia;
Realização de visita de intercâmbio;
Realização de dois dias de campo com a participação de
28 pessoas;
Realização de 39 visitas técnicas para
acompanhamento de implantação e produção das hortas.

Período de realização:
out/2013 a dez/2016
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 61.507,20
Contrapartida:
R$ 100.640,00
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RIO GRANDE DO NORTE

Associação de Jovens Agroecologistas Amigos
do Cabeço - Joca
A associação Joca é uma organização de base comunitária formada por jovens. Foi
fundada em 2009 com os objetivos de fortalecer a comunidade, gerando cooperação e solidariedade entre seus membros, proteger o meio ambiente, especialmente as
abelhas nativas, e promover a comercialização conjunta da produção dos associados,
garantindo condições justas de produção e comercialização com foco na agroecologia,
economia solidária e comércio justo.

Para mais informações sobre a Joca, acesse:
www.facebook.com/jocaassociacao
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Município: Jandaíra - RN

Projeto: Conservação de Espécies de Abelhas
Nativas sem Ferrão com Implantação de Jardins
Caatingueiros Melíferos
O projeto propôs promover a meliponicultura entre os jovens da comunidade, introduzindo uma tecnologia experimental, o jardim caatingueiro melífero, que consiste em um jardim irrigado e plantado, com
espécies de interesse das abelhas nativas, ao redor do meliponário matriz. No telhado do meliponário, foi
instalada uma estrutura de coleta de água da chuva, que é armazenada numa cisterna e fornece a água
para irrigação do jardim melífero, fechando um ciclo sustentável que visa acelerar a produção de mel e a
multiplicação dos enxames.
O projeto também capacitou os beneficiários para que criem abelhas em suas propriedades. Foi realizado
no Povoado do Cabeço e envolveu indiretamente a comunidade de Tubibau, no município de Jandaíra/RN,
contando com a participação de um total de 19 pessoas, todos jovens. A partir das ações do projeto, foi
conquistado o apoio do governo do estado, que está construindo uma unidade de beneficiamento do mel,
uma cozinha comunitária, um auditório e adquirindo equipamentos.

Principais ações e resultados
Realização de cursos sobre desenvolvimento
comunitário e gestão participativa e de técnicas de
manejo de abelhas nativas; e marcenaria, onde foram
confeccionadas 200 caixas de abelhas;
Realização de seminário no município que contou com
a participação de representantes do governo, de outras
entidades e dos beneficiários do projeto;
Elaboração de Plano de Desenvolvimento Comunitário e
Gestão Participativa;
Implantação de jardim caatingueiro melífero em área de
aproximadamente 1ha;

Período de realização:
out/2014 a fev/2017
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 95.071,65
Contrapartida:
R$ 29.950,00

Realização de intercâmbio com a participação de 18
meliponicultores, que visitaram as instalações da Ufersa
(Universidade Federal Rural do Semiárido), participaram
da Feira de Conhecimento do Projeto Semear e visitaram o
meliponicultor Suã, que mostrou suas práticas de manejo
das abelhas nativas;
A Joca contribuiu ativamente nesse período para a
criação da Fortaleza Slow Food do Mel de Abelha Jandaíra. A
parceria com o movimento Slow Food é forte e crescente.
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Associação de Meio Ambiente, Cultura e
Justiça Social - Amjus
A Amjus é uma organização não governamental, fundada em 2009 no município de
São Miguel do Gostoso, litoral do Rio Grande do Norte. Seu objetivo é executar projetos para contribuir com o desenvolvimento social e humano de crianças, adolescentes
e jovens, e a promoção do desenvolvimento socioambiental sustentável, utilizando
estratégias de educação, cultura e comunicação.

Para mais informações sobre a Amjus, acesse:
www.amjus.org.br
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Município: São Miguel do Gostoso - RN

Projeto: Raízes do Campo - Uma Alternativa para o
Uso e Conservação da Natureza
O projeto propôs investir na casa de farinha da comunidade Paraíso, no município de São Miguel do Gostoso, com o objetivo de dar condições para que a comunidade otimize o trabalho de beneficiamento da
mandioca e amplie sua capacidade de produção, como alternativa para a redução dos desmatamentos da
Caatinga e para geração de renda às famílias. Participaram do projeto a comunidade Paraíso e, indiretamente, a comunidade Arizona, totalizando 84 famílias em torno da iniciativa, dentre as quais 25 pessoas
passaram por capacitações.
O projeto sofreu diversas dificuldades relacionadas à autorização para construção, por parte do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa). Até o momento a reforma da casa de farinha não foi concluída, porém continuam buscando parcerias
e reunindo esforços políticos e financeiros em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva da mandioca
na comunidade.

Principais ações e resultados
Elaboração do projeto de adequação da casa de farinha
(aprovado pelo órgão sanitário);
Foi realizada uma visita de intercâmbio em comunidade
produtora de farinha no município de Vera Cruz, com 26
participantes;
Manejo de 600ha compostos por roças agroecológicas
e recuperação florestal;
A área média de plantio de mandioca de 7ha por
família, totalizando 588ha, sendo quase toda a produção
agroecológica;
Divulgação do projeto em jornal de circulação local.

Período de realização:
set/2014 a ago/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 106.796,10
Contrapartida:
R$ 52.000,00
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SERGIPE

Associação de Pequenos Agricultores do
Estado de Sergipe – Apaese
A Apaese é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2002 no estado de Sergipe, ligada ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Seu objetivo é atuar
com ações formativas de educação popular na metodologia freireana e com assistência técnica nas temáticas de agroecologia, relações igualitárias de gênero, juventude
rural, agricultura camponesa sustentável, educação contextualizada, acesso à terra,
segurança e soberania alimentar, entre outros temas.

Para mais informações sobre a Apaese, acesse:
www.facebook.com/campesinatoemmovimento
www.youtube.com/watch?v=h9etAXxPVuc&t=
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Município: Porto da Folha - SE

Projeto: Deserto - Diversificando e Produzindo na
Biodiversidade da Caatinga
O projeto buscou fortalecer ações de convivência com o semiárido na comunidade do Deserto, no município de Porto da Folha/SE, envolvendo também outras cinco comunidades da região, e contou com a
participação direta de 20 famílias. A metodologia utilizada nos processos de formação envolveu rodas
de conversa, cinema, teatro, implantação de campos de experimentação e intercâmbios. Com isso, buscou-se a troca de aprendizagem entre as famílias, o resgate e a conservação das sementes crioulas e a
aplicação de práticas agroecológicas nos plantios da comunidade e na produção de mel. Todo o processo
foi orientado pelo método Ação-Reflexão-Ação, de Paulo Freire.
O projeto teve seus componentes produtivos impactados pela falta de chuvas que acometeu a região
durante aproximadamente seis anos. Apesar disso, a primeira safra de mel gerou o faturamento médio
de R$ 216 por família.

Principais ações e resultados
Doação de 30 caixas de abelha para três famílias;
Capacitação de 29 pessoas em oficinas sobre:
manejo apícola; sistemas agrossilvopastoris; práticas
agroecológicas; resgate, reprodução, melhoramento e
conservação de sementes crioulas; e técnicas de uso do
solo e recuperação de áreas degradadas;
Apresentação da peça teatral Agroveneno Não, que
trata da problemática dos agrotóxicos;
Realização de três sessões de cinema na comunidade
para exibir os filmes: Acorda Raimundo, Quintais
Produtivos e O Veneno Está na Mesa 2;

Período de realização:
jul/2015 a mai/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 99.512,19
Contrapartida:
R$ 77.300,00

Implantação de 20 áreas de sistemas agrossilvopastoris
em curva de nível, por meio de mutirões; e de campo de
sementes crioulas;
Realização de um dia de campo para o reflorestamento
das margens do olho d’água da comunidade;
Realização de três intercâmbios para visitar
experiências agroecológicas;
Produção de vídeo documentário sobre o projeto.
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Associação dos Trabalhadores Rurais da
Região do Garrote do Emiliano
A Associação dos Trabalhadores Rurais da Região do Garrote do Emiliano é uma organização de base comunitária, fundada em 1998, na zona rural do município de Poço
Redondo/SE. Seu objetivo é prestar serviços que possam contribuir para a sustentabilidade das atividades agropecuárias e a defesa das atividades econômicas, sociais e
culturais de seus associados.
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Município: Poço Redondo - SE

Projeto: Caatinga Sustentável

O projeto teve como objetivo desenvolver ações de combate à desertificação e de mitigação dos efeitos
da seca, fomentando alternativas econômicas sustentáveis. A comunidade vive numa região com alto
risco de desertificação e baixo índice de desenvolvimento humano. Contam com uma mini-indústria
comunitária de confecção de roupas, que gera renda principalmente para as mulheres. A estiagem prolongada que acometeu a região aumentou os desafios de produzir e de conviver com o clima semiárido,
por isso fez-se necessária a experimentação e a adoção de novas técnicas produtivas e de conservação,
como ações para a recuperação das margens do córrego da comunidade, o enriquecimento da Caatinga
com espécies alimentícias e a construção de barragens base zero para controle de erosão e conservação
de água no solo.
Participaram do projeto diretamente 20 famílias. Estima-se que 300 pessoas foram beneficiadas por
suas atividades. Com o projeto, membros da comunidade passaram a fazer parte do Comitê Local de
Combate à Desertificação.

Principais ações e resultados
Realização de círculos de palestras em parceria com o
Movimento dos Pequenos Agricultores;
Realização de mutirão para produção de mudas por
estaquia;
Realização de intercâmbio para conhecer as instalações
de produção de mudas da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (Chesf), em Piranhas/AL;
Realização de oficina de insumos agroecológicos e de
produção de canteiros e sulcos de bananeira;
Realização de testes de enriquecimento da Caatinga e
de produção de alimentos dentro da vegetação nativa;

Período de realização:
jul/2015 a mar/2018
Valor apoiado PPP-ECOS:
R$ 75.490,42
Contrapartida:
R$ 23.050,00

Implementação experimental de técnicas de manejo
da água, como barragem base zero, canteiro econômico e
plantios nas beiras de rios.

Foto: André Dib

Portfólio 2013 - 2018

LISTA DE SIGLAS
Aafanc
Aapino
AATR
ABM
Aceap
Acodefav
ACPPruc
Adaari
Adel
Adelco
Ades
ADRCC
Aefarp
Afave
Agraer
Agritec
Agrodóia
Aippa
AIT
AIXABP
AIXASP
Amefa
Amera
Amigreal
Amjus
Amovaje
Antec
APA
APA-TO
Apaese
Apoiar
APP
Aprospera
AQPVC
Arcas
Arefase
Aresol
Arpep
ASA
Aspaso
Assema
Assol

Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Nova Conquista
Associação dos Apicultores de Nova Olinda
Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Bezerra de Morais
Associação Comunitária dos Extrativistas Artesãos e Pequenos Produtores do Povoado Prata
Associação Comunitária de Desenvolvimento Educacional Familiar e Agropecuário de Veredinha
Associação Comunitária dos Produtores Rurais Unidos por Cana-Brava
Associação de Desenvolvimento Ambiental e Agroecológico da Região dos Inhamuns
Agência de Desenvolvimento Econômico Local
Associação para o Desenvolvimento Local co-Produzido
Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável
Associação de Desenvolvimento Rural da Comunidade Canafístula
Associação Escola Agrícola do Alto do Rio Pardo
Associação de Agricultores Familiares Feirantes de Veredinha
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural
Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão
Associação dos Pequenos Agricultores da Serra dos Paus Dóias
Associação Indígena Pankararu Pataxó
Associação Indígena Tulukai
Associação Indígena Xakriabá da Aldeia Barreiro Preto
Associação Indígena Xakriabá da Aldeia Sumaré e Peruaçu
Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas
Associação de Mulheres Empreendedoras Rurais e Artesanais de Barro Alto e Santa Rita do
Novo Destino
Associação dos Moradores de Igaci e Microrregiões do Estado de Alagoas
Associação de Meio Ambiente, Cultura e Justiça Social
Associação das Mulheres Organizadas do Vale do Jequitinhonha
Associação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo
Área de Proteção Ambiental
Associação Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins
Associação de Pequenos Agricultores do Estado de Sergipe
Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Brejo e do Curimataú Paraíbano
Áreas de Preservação Permanente
Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu
Associação Quilombola, Pesqueira e Vazanteira de Caraíbas
Associação Regional de Convivências Apropriada ao Semiárido
Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão
Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda
Associação Regional das Produtoras Extrativistas do Pantanal
Articulação Semiárido Brasileiro
Associação do Projeto de Assentamento Órfãos
Associação em Áreas de Assentamento do Estado do Maranhão
Associação dos Produtores Rurais em Economia Solidária do Assentamento Santa Mônica

Programa de Pequenos Projetos Ecossociais no Cerrado e na Caatinga

Atabaque
Atarb
Ater
ATRVC
ATV
AXA
BNDES
CAA
Cafec
CAR
CAV
CDB
CDJ
CDRU
Cepege
CEPFS
CGN
Chesf
CIFCRSS
CIMQCB
CIR
CMPU
Coeqto
Cofaspi
Conab
Coopaab
Cooppabacs
Coopaesp
Coopercuc
Cooperfrutos
Coopervag
Coopevida
Coopindaiá
Copran
CPT
CreSertão
CSA
CSR Orizona
CTA
CTI
DGM/FIP
EFA
Efaori
Efase

Associação Afro-Brasileira Quilombo Erê
Associação dos Trabalhadores de Ruy Barbosa
Assistência Técnica e Extensão Rural
Associação dos Trabalhadores Rurais do Vale do Corda
Associação Terra Viva de Agricultura Alternativa e Educação Ambiental
Articulação Xingu Araguaia
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Centro de Agricultura Alternativa
Cooperativa dos Agricultores Familiares Ecológicos do Cerrado
Cadastro Ambiental Rural
Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica
Convenção sobre Diversidade Biológica
Cáritas Diocesana de Januária
Concessão de Direito Real de Uso
Centro de Capacitação e Pesquisa Geraldo Garcia
Centro de Educação Popular e Formação Social
Comitê Gestor Nacional
Companhia Hidrelétrica do São Francisco
Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol
Cooperativa Interestadual das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu
Conselho Indígena de Roraima
Clube de Mães Paz e União
Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Tocantins
Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte
Companhia Nacional de Abastecimento
Cooperativa de Agricultores Familiares Agroextrativistas de Água Boa II
Cooperativa dos Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos de Sementes
Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis
Cooperativa de Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá
Cooperativa Agroecológica dos Produtores Rurais do Município de Alto Paraíso de Goiás e
Região
Cooperativa dos Pequenos Produtores de Vargem Grande
Cooperativa Agroecológica Pela Vida de São Raimundo das mangabeiras
Cooperativa de Produtores Rurais do Indaiá
Cooperativa de Agricultores da Região do Pulador
Comissão Pastoral da Terra
Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão
Comunidade que Sustenta a Agricultura
Centro Social Rural de Orizona
Coordenação Técnico-Administrativa
Centro de Trabalho Indigenista
Mecanismo de Apoio Dedicado a Povos Indígenas/Programa de Investimento Florestal
Escola Família Agrícola
Escola Família Agrícola de Orizona
Escola Família Agrícola do Sertão
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Efav
Emater
EPETak
EPI
Faes
Fase-MT
Funai
Funatura
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Conheça as publicações lançadas pelo ISPN
Série Boas Práticas de Manejo para o
Extrativismo Sustentável
Buriti, Cagaita, Capim Dourado e Buriti, Cascas de árvores, Coquinho Azedo, Fava d’Anta
Gueroba, Jatobá, Licuri, Mangaba, Pequi e
Umbu
Série Manuais Tecnológicos de
Aproveitamento Integral
Babaçu, Baru, Buriti, Mel de Abelhas sem
Ferrão e Pequi
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