FICHA PROJETO - nº 107
Projeto: Beneficiamento, processamento e aperfeiçoamento da comercialização da produção
agroflorestal dos produtos familiares.
Entidade Executora: Central de Abastecimento e Vendas das Associações dos Trabalhadores
Unidos de Mato Grosso - Central das Associações
Local: Pontes e Lacerda-MT
Bioma: Amazônia
Endereço: Av. Marechal Rondon, nº1561 - Centro - CEP: 78250-000
Telefone: (65) 266-1146
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

197.777

88.902

209.998

A questão: Por ser região de transição entre a Floresta Amazônica, o Pantanal e o Cerrado, a
complexidade e potencialidade do ambiente são desconhecidas pelos pequenos agricultores, que
acabam utilizando o solo e demais recursos naturais de modo não sustentável. Além disso, os
conflitos agrários, o uso de tecnologias inadequadas, desconhecimento de técnicas de manejo, a
pecuária extensiva, a extração madereira, o garimpo, além de outros fatores, auxiliam na
degradação do meio ambiente.
Objetivo geral: Contribuir na consolidação de um modelo agroflorestal de desenvolvimento
sustentado no vale do Guaporé, investindo durante três anos, na criação de uma infraestrutura
básica na Central das Associações, iniciando o beneficiamento e processamento e aperfeiçoando
a comercialização da produção de 150 famílias de pequenos produtores para melhorar sua renda
em 20%.
Objetivos específicos:
•
Criar infraestrutura básica para iniciar o beneficiamento e processamento de produtos
agroflorestais de 150 famílias;
•
Constituir um sistema de comunicação e transporte básico para aperfeiçoar o processo de
comercialização em curso, através da Central;
•
Incentivar a produção agroflorestal com tecnologias adaptadas à pequena produção;
•
Disseminar técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;
•
Difundir técnicas apropriadas de recuperação e manejo dos solos;
•
Proporcionar um aumento de 20% da renda das 150 famílias de pequenos produtores;
•
Desenvolver todas as atividades com enfoque em educação ambiental;
•
Capacitar produtores nas atividades gerenciais e administrativas exigidas pelo sistema de
produção, beneficiamento e comercialização;
•
Planejar, avaliar e documentar todo o processo deste subprojeto.
Atividades:
•
Construção de 01 galpão de
com 135 m2 e aquisição de equipamentos para
beneficiamento de polpas de frutas;
•
Realização de 3 treinamentos para capacitação técnica em beneficiamentoe e
comercialização;
•
Visitas técnicas a organizações com experiência em beneficiamento de café, palmito e
frutas, com 40 participantes em cada visita;
•
Confecção de panfletos, cartilhas;

•
•

Realização de 100 programas de rádio;
Promoção de 06 mini-cursos para a formação de 30 monitores em tecnologias adaptadas à
produção familiar.

Principais dificuldades: Desconhecimento do mercado consumidor, produção insuficiente para
garantir uma comercialização continuada; problemas gerenciais e administrativos com a troca
antecipada da diretoria antes do cumprimento do mandato.
Estratégia de disseminação: Não houve estratégia clara de disseminação
Resultados:
•
O projeto contemplou diretamente ceca de 600 famílias de agricultores familiares e cerca
de 5000 indiretamente;
•
Contrução da usina de beneficiamento;
•
Aquisição de veículos e equipamentos conforme previsto no projeto;
•
Implantação de 192 hectares de SAFs.

