FICHA PROJETO - nº 031
Projeto: Frutos do Cerrado – Monitoramento e Acompanhamento
Entidade Executora: Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural (Centru) e Centro de
Trabalho Indigenista (CTI)
Local: Imperatriz e Carolina - MA
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua Brasil, 794 - Nova Imperatriz e R. Gomes de Souza, 344
Telefone: (98) 7218288 / 7223128
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

210.000

90.000

300.000

A questão
Com a grande pressão de setores industriais e agropecuários no Cerrado, o Projeto Frutos de
Cerrado pode assumir, nesse contexto, uma importância destacada, uma vez que será possível
propor a substituição do Eucalyptus (usado em plantios para indústria de celulose e no
reflorestamento) por espécies frutíferas nativas para o reflorestamento de áreas. Além disso, uma
progressiva valorização do cerrado através do aproveitamento e beneficiamento não-predatório de
suas frutas nativas, estará gerando uma alternativa para o trabalhador rural.
Objetivo geral:
Viabilizar o pleno funcionamento de uma unidade de processamento e beneficiamento industrial
de frutos do cerrado (buriti, bacuri, bacaba, juçara, caju, cajá, mangaba, murici etc); gerar renda
para o trabalhador rural; fortalecer a organização da comunidade envolvida no projeto; preservar e
valorizar o cerrado.
Objetivos específicos:
•
Fazer o acompanhamento em campo das atividades previstas por cada grupo organizado;
•
Capacitar o maior número possível de trabalhadores rurais envolvidos neste trabalho, para
realização das tarefas relacionadas à coleta, armazenamento, transporte, comercialização
e replantio das frutas;
•
Viabilizar a administração e execução das atividades previstas, através das secretarias
executivas de Carolina e Imperatriz;
•
Agilizar um melhor sistema de comunicação entre os diversos grupos;
•
Realizar a documentação e divulgação do trabalho realizado;
•
Estimular a abertura de canais de participação não só dos associados dos diversos grupos
beneficiados, mas também da população ainda não diretamente envolvida;
Atividades:
•
Armazenamento, transporte, beneficiamento e comercialização da produção
•
Recuperação de áreas, enriquecimento de matas, plantios de roças consorciadas com
culturas permanentes
Principais dificuldades:
A parceria entre camponeses e índios pode carecer de compreensão a respeito das
especificidades e diversidades dos atores envolvidos; um projeto de grandes dimensões, com a
participação de um grande número de organizações; repercussões e impactos que a implantação
do projeto pode causar junto aos grupos dominantes na região e junto ao Estado.

Estratégia de disseminação:
Cursos, encontros, mutirões de coleta, programa de rádio, espaço em jornais locais,
documentários de vídeo.
Resultados:
•
O PFC desenvolveu atividades que têm gerado muitos impactos positivos em suas
comunidades alvos em diversos aspectos que vão desde o desenvolvimento de
tecnologias de propagação de mudas do cerrado até a implantação de SAFs, consorciando
gêneros de primeira necessidade com espécies produtoras de frutos e madeira.
•
O projeto conseguiu modificar a estrutura cultural tradicional das comunidades, propondo a
estas formas de usos sustentáveis dos recursos ambientais do bioma Cerrado.

