FICHA PROJETO - nº 1004
Projeto: Consolidação do pólo de produção de Santa Maria do Tocantins: manejo e pré
beneficiamento
Entidade Executora: Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade São José
Local: Santa Maria do Tocantins - TO
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua São Franscico, s/n (Galpão dos Frutos do Cerrado)
Telefone: 63-4411163
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

138.868

69.343

208.211

A questão: Grandes projetos que beneficiam a produção de monoculturas, como a soja, podem
interferir na forma de sobrevivência de comunidades tradicionais da região (índios, ribeirinhos e
camponeses) e alterar o meio ambiente.
Objetivo geral: Consolidar, por meios não predatórios, alternativas econômicas de práticas
agroextrativistas, promovendo melhorias na qualidade de vida dos associados da São José e
Soninho.
Objetivos específicos:
•
Formar agricultores técnicos especializados na área de agrossilvicultura e gerentes de
produção, para atender quanto as atividades de gerenciamento de campo e escritório;
•
Ampliar e melhorar as instalações do viveiro para diversificar a produção de mudas nativas
exóticas;
•
Implantar diversas unidades demonstrativas com a diversificação de espécies
consorciadas com leguminosas, frutíferas e madeiras nas áreas dos associados;
•
Realizar tratos culturais nas unidades demonstrativas dos associados e em áreas
extrativistas de frutas nativas;
•
Implantar a atividade de apicultura nas unidades demonstrativas em benefício da produção
de mel e polinização dos cultivos;
•
Adquirir câmara de congelamento para armazenamento de frutos e produtos prébeneficiados;
•
Construir uma agroindústria e casa de mel, como também reformar uma casa de mel e
entreposto de vandas já existentes na sede das associações;
•
Intensificar a coleta e seleção dos frutos
Atividades:
•
Formação de 10 agricultores técnicos;
•
Capacitação de 10 gerentes de produção;
•
Aquisição de materiais para a cobertura do viveiro e de equipamentos para a implantação
do sistema de irrigação;
•
Aquisição de sementes para diversificar a produção de mudas;
•
Implantação de 50 unidades demonstrativas de SAFs;
•
Efetuação de tratos culturais nas UD;
•
Realização de atividade de apicultura;
•
Aquisição de 1 câmara-fria com capacidade de armazenar 15ton da produção de frutos
(cajá, buriti e pequi);

•
•
•

Execução de obras, reformas e instalações de equipamentos para beneficiamento de
polpas e subprodutos do Cerrado;
Construção de 2 tanques com capacidade para selecionar 1000kg de frutos/dia;
Instalação de 2 grupos geradores de 7,5KVA

Principais dificuldades: Cultura do trabalhador rural, que investe mais em culturas temporárias
(de curto prazo para retorno do investimento); expansão dos grandes projetos de soja; políticas
públicas, que não incentivam projetos preservacionistas.
Estratégia de disseminação: Unidades demonstrativas de SAFs, reuniões, comercialização dos
produtos, rádios.
Resultados:
•
A comunidade se beneficiou com a instalação de motores para refrigeração de polpas e
outros produtos.
•
A coleta de frutas chegou a um total de aproximadamente 3.300 kg de frutas e foram
plantadas cerca de 3.000 mudas frutíferas.
•
A comercialização de mudas ficou em aproximadamente 1.000 mudas vendidas.
•
Está sendo desenvolvido um diagnóstico e zoneamento da região, para definição de
pontos de ocorrência de frutíferas e suas potencialidades.
•
Houveram, ainda, reuniões para intercâmbio de atividades e disseminação, manutenção
do viveiro, realização de cursos e início das atividades de instalação da agroindústria.

