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editorial
V

ocê está recebendo o primeiro informativo da Rede BR163+Xingu, que reúne projetos de conservação
socioambiental apoiados pelo programa Projetos Demonstrativos Alternativos (PDA) do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), no eixo da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém) e na Bacia do rio Xingu no Mato Grosso. Ao todo, são
nove iniciativas que estão investindo na criação de alternativas econômicas sustentáveis para a agricultura familiar na
região.
Todos os meses, o boletim vai circular entre os projetos, parceiros e instituições direta ou indiretamente envolvidos
com os Projetos de Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas (Padeqs) e deve ser reproduzidos ao máximo por
todos os meios disponíveis. Para isso, o informativo possui três formatos: o digital, que está no seu correio eletrônico,
um arquivo para impressão e o conteúdo em áudio. Assim, acreditamos que as informações poderão ser multiplicadas
para todos os públicos, chegando especialmente ao maior número de agricultores e agricultoras.
Todos os conteúdos são livres. Grave os áudios e leve para sua rádio comunitária; imprima a versão diagramada e
encarte no jornal da sua entidade; leve para os murais dos centros comunitários rurais, das paróquias e templos
religiosos. Enfim, multiplique essa idéia!

Iniciativa reúne
projetos demonstrativos
de Mato Grosso

A

gricultores familiares e técnicos representantes de nove
projetos apoiados pelo PDA (Projetos Demonstrativos
Alternativos) estiveram reunidos no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde, na segunda
quinzena de maio, com o objetivo de formar uma rede de troca
de experiências e conhecimentos. Ao todo, os projetos
representam um investimento de quase R$ 3 milhões no eixo
da BR-163, para fomento de atividades produtivas que
dispensem o desmatamento e as queimadas.
A idéia do encontro foi estimular a formação da rede de
projetos de conservação socioambiental, ou seja, iniciativas
que ao mesmo tempo em que colaboram para a conservação
da Amazônia e dos recursos hídricos, trabalham com geração
de renda e alternativas de produção no campo mais
harmônicas com a natureza.
Os nove projetos reúnem algumas características
comuns, como ações de recuperação de áreas degradadas,
especialmente nascentes e matas ciliares, além da formação
de agricultores e agricultoras para trabalhar com tecnologias
produtivas diversificadas e de impacto ambiental reduzido em
relação aos usos tradicionais das propriedades rurais na
região: pasto e lavoura de monocultura. São ações de manejo
ecológico de pastagens, apicultura, fruticultura, sistemas
agroflorestais e agroextrativismo. Sete projetos estão
começando as atividades neste ano, outros dois já têm cerca
de um ano de implantação.
O encontro com os projetos Padeq (Projetos Alternativos
ao Desmatamento e às Queimadas) também identificou as
demandas comuns de assessoria e diagnósticos e delineou
algumas estratégias para atender estas demandas
coletivamente. O encontro foi organizado pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde, que junto com o
Instituto Socioambiental (ISA), é o proponente do projeto de
animação da rede. As iniciativas contemplam os municípios
de Cláudia, Vera, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Guarantã
do Norte, Novo Mundo, Carlinda, Terra Nova do Norte, Nova
Guarita e Água Boa.

Segundo encontro da Rede BR-163 + Xingu aborda

Diagnóstico
e monitoramento

E

ntre os dias 19 e 21 de junho, em Lucas do Rio Verde, 17 agricultores e gestores
dos projetos ligados à Rede BR163+Xingu participaram da Oficina de
Monitoramento oferecida pelos facilitadores Daniela Jorge de Paula, Rodrigo
Junqueira, Odair Scatolini e Eduardo Malta.
Durante os três dias do evento, os participantes tiveram contato com noções de
monitoramento e avaliação de projetos, técnicas de diagnóstico participativo e
diagnóstico de recuperação ambiental. A oficina é o segundo encontro da Rede BR163+Xingu. Em maio, entre os dias 23 e 26, aconteceu o primeiro: Reconhecendo os
Projetos da Rede BR 163-Xingu.
Um dos requisitos do PDA para os projetos Padeq é que eles adotem um sistema de
monitoria e avaliação para que as comunidades e a coordenação do projeto possam
sempre acompanhar o seu andamento e propor melhorias. Daniela de Paula, assessora
da campanha 'Y Ikatu Xingu (que pretende proteger e recuperar as nascentes e as
matas ciliares do rio Xingu no Mato Grosso), explica que uma das etapas iniciais da
monitoria é o diagnóstico, uma estratégia para conhecer a realidade e a situação sócioeconômica e ambiental no começo do projeto, para que ao longo dos três anos de
atividades seja possível avaliar se estão havendo avanços ou não e se a estratégia de
trabalho é a mais adequada.
Daniela apresentou na oficina a metodologia de Diagnóstico Rural Participativo
(DRP). “São entrevistas semi-estruturadas que, ao invés de usar um simples
questionário, utilizam um roteiro de perguntas e tentam estabelecer um diálogo com o
interlocutor. Além disso, o DRP também utiliza técnicas de entrevistas em grupo e uma
das grandes inovações é o uso de ferramentas ou jogos que possibilitam coletar as
informações de maneira lúdica”, explica Daniela.
O grupo exercitou técnicas como o “mapa falante”, que consiste em fazer um mapa
junto com a comunidade que forneça informações sobre suas características e
principais referências, de uma forma dinâmica e lúdica. “O questionário às vezes é uma
inquisição e quem está sendo entrevistado, muitas vezes, age de forma estratégica:
responde o que a gente quer ouvir. Então a idéia é trabalhar várias ferramentas em que a
pessoa mostre de coração aberto qual é a sua realidade. Partindo de uma realidade
concreta, podemos melhorar a vida de todo mundo, inclusive o meio ambiente”,
completa a assessora.
Um dos pontos de convergência da maioria dos projetos no eixo da BR-163 e Bacia
do Xingu é o investimento em recuperação de pastagens, áreas degradadas, matas
ciliares e nascentes.
Por conta disso, também aconteceu uma atividade específica abordando
elementos básicos para se realizar um diagnóstico ambiental. Os aspectos teóricos
foram apresentados por Eduardo Malta, que é técnico do Instituto Socioambiental (ISA)
e atua no Padeq de Água Boa. Ele trabalhou noções sobre como construir um retrato a
situação ambiental de uma região.
Depois das contribuições teóricas, o grupo partiu para uma atividade de campo,
onde os participantes tiveram o desafio de elaborar um diagnóstico com base num
roteiro proposto. Foi possível fazer a identificação inclusive da ocorrência das
espécies vegetais com seus nomes populares.

Expediente

informes
Em 7 de julho, o Padeq da Castanha, da Cooperagrepa,
começou sua primeira atividade de campo: o lançamento
do projeto para a comunidade e parceiros, contando com
a presença de lideranças jovens, mulheres agricultoras,
agricultores familiares, extrativistas, Poder Público local e
parceiros. O evento aconteceu no auditório da Câmara de
Vereadores de Novo Mundo.
Em Carlinda, o Padeq do Setor Nazaré, coordenado pelo
Instituto Ouro Verde (IOV), realizou uma oficina sobre
Diagnóstico Participativo, nos dias 6 e 8 de julho. É a
segunda atividade do projeto, que já realizou quatro
reuniões para discussão de estratégias, nas comunidades
envolvidas (Nazaré, Monte Sinai, Palestina e Rio Jordão).
Em Guarantã do Norte, o Padeq da EcoCachimbo
também já começou as suas articulações e garantiu a
cedência do viveiro da Ceplac no município para as
atividades do projeto por 3 anos.
Entre 14 e 18 de agosto, acontece a primeira visita de
intercâmbio dos Padeqs. São cinco vagas para cada um
dos projetos. O roteiro ainda está sendo detalhado e deve
incluir visitas à Cooperagrepa e Coopernova em Terra
Nova do Norte; ao condomínio do guaraná orgânico em
Nova Santa Helena; ao condomínio do Frango e Hortaliça
Orgânica em Carlinda; ao laboratório de produção dos
fungos para controle biológico da cigarrinha das
pastagens em Alta Floresta e às comunidades do Padeq
do Manejo Ecológico de Pastagens em Nova Guarita e
Terra Nova do Norte.
A equipe do STR de Lucas do Rio Verde esteve no
assentamento Dieter Metzner, na Gleba Ribeirão Grande,
em Nova Mutum, para o lançamento do Projeto Beija Flor,
um dos projetos da Rede BR 163+Xingu. Estiveram
presentes muitos dos que ajudaram a elaborar o projeto e
outras pessoas que se interessaram pela proposta do
trabalho. Os coordenadores relembraram as metas e
definiram, junto com os assentados, o calendário de
atividades . Nos próximos meses, serão comprados
materiais para criação de frango caipira, haverá o
levantamento florístico e o curso de apicultura.
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No dia 30 de junho, foi lançado o Padeq do assentamento Califórnia,
localizado em Vera. As 54 famílias envolvidas no projeto, por meio da
associação local, estabeleceram metas e atividades, visando, em um período
de 3 anos, modificar sua situação social, ambiental e econômica. Foram
apresentadas as seguintes metas: 1) Fortalecimento da Associação de
Pequenos Produtores do Assentamento Califórnia. Atividades: reforma da
associação, reforma da caminhonete F 4000, aquisição de 2 computadores,
aquisição de uma motocicleta, implantação de um conselho gestor, além de
18 reuniões entre a comunidade e os beneficiários do projeto, durante o
andamento do projeto; 2) Recuperar 15 hectares de Áreas de Preservação
Permanente (APP). Atividades: Capacitação em técnicas de recuperação de
áreas degradadas, incluindo coletas de sementes de espécies vegetais
nativas, implantação de um viveiro, além de realização de mutirões para a
realização dos plantios, um inventário florestal preliminar e acompanhamento
técnico; 3) Implantar 25 hectares de sistemas agroflorestais (SAFs), voltados
para produção de frutíferas. Atividades: capacitação em técnicas de
implantação e desenvolvimento de SAFs, produção de mudas frutíferas,
mutirão para os plantios nos quintais das casas, além de acompanhamento
técnico; 4) Produzir 5 mil quilos de mel em três anos. Atividades: capacitação
em técnicas de apicultura (criação de abelhas), acompanhamento técnico,
construção e aquisição de equipamentos de uma casa do mel, constituição de
uma equipe para a busca de mercados para a comercialização do mel,
elaboração de um calendário apícola, levantamento das espécies vegetais
com potencial de produção de pólen e néctar, além de duas visitas de
intercâmbio com associações que trabalham com apicultura no Mato grosso;
5) Disseminação dos resultados obtidos.

