FICHA PROJETO – nº 642
Projeto: Beneficiamento Integral das Frutas com Incentivo ao Extrativismo Ecologicamente
Sustentável
Entidade Executora: Cooperativa Mista dos Produtores Rurais da Região de Carajás
Local: Parauapebas-PA
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua Cristo Rei, 21 Rio Verde - Parauapebas-PA cep: 68515-000
Telefone: 91-356-1574
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

161.487

70.210

231.698

A questão: Busca de alternativas ao sistema "derruba-fogo-arroz-capim".
Objetivo geral: Viabilizar com o beneficiamento integral o melhor aproveitamento da fruticultura
existente na região com incentivo ao extrativismo racional, contribuindo no fortalecimento da
agricultura familiar norteado por um modelo agrícola que permita a viabilidade ambiental e
econômica às famílias e, conseqüentemente, sua permanência na propriedade rural.
Objetivos específicos:
•
Implantar unidade de beneficiamento integral da fruticultura;
•
Participar na capacitação dos agricultores, integrando os aspectos da produção
(planejamento da produção);
•
Revitalizar os açaizais com a realização de cursos de manejo colheita, acondicionamento,
transporte do fruto;
•
Capacitar área da transformação com a utilização de técnicas adequadas para o
beneficiamento;
•
Realizar seminários de estudo, planejamento e avaliação da implantação do projeto.
•
Fazer beneficiamento integral e comercialização de polpas, doces e xaropes.
•
Promover visita de intercâmbio a experiências de transformação já existente, buscando
com este trabalho aproximar a relação com estas unidades de beneficiamento.
Atividades:
•
Visitas técnicas de campo
•
Seminário sobre manejo de açaizais
•
Fabricação de polpas, xaropes e doces
•
Visitas de intercâmbio
•
Seminários de disseminação e sobre manejo de açaizais
Principais dificuldades: Saída do assessor; falta de domínio nas prestação de contas;
problemas internos do Banco do Brasil; problema com o fax do PDA.
Estratégia de disseminação: Seminário de disseminação
Resultados:
•
Realização do seminário e a compreensão dos cooperados sobre a importância do projeto
para o desenvolvimento da agricultura em nossa região;

•

Preservação do extrativismo: pararam de derrubar o cajá(taperebá), açaí.

