ANEXOS

Anexo 1: Projetos do PPP-ECOS ativos no período entre junho de 2011 e fevereiro de 2012
Os projetos indicados em vermelho receberam recursos do PPP-ECOS, no período deste relatório
Quant.

Número do Projeto

1

BRA/05/11

2

BRA/05/34

3

BRA/06/10

4

BRA/06/17

Sigla

Resumo

Resultados alcançados

* Fortalecimento institucional do CEPPEC e do
debate ambiental na região;
* Capacitações em agroecologia;
Promoção de efeitos positivos de
* Inserção do CEPPEC no Movimento Nacional de
práticas agrícolas sobre a
diversidade biológica e mitigação
Economia Solidária;
CEPPEC
dos efeitos negativos. Conservação * Promoção de intercâmbios entre agricultores,
indígenas, pescadores e estudantes;
e uso sustentável dos recursos
* Geração e aprovação de projetos para o PRONAF
genéticos.
Mulher;
* Aumento na renda familiar.
* Capacitações em produção de drogas vegetais e
fitocosméticos;
* Construção de uma farmácia popular;
Implantação de uma farmácia
popular de plantas medicinais,
* Intercâmbio sobre plantas medicinais;
desenvolvimento de cosméticos de * Participação nos espaços políticos de definição das
OLHOS D'ÁGUA
plantas medicinais e elaboração de políticas sobre drogas vegetais e remédios
propostas de planos de manejo
fitoterápicos;
sustentável.
* Concluída a primeira fase do plano de manejo para
plantas medicinais, em duas propriedades;
* Aumento da renda das famílias participantes.
* Realizada a proteção das desovas das tartarugas
Apoio ao Povo Karajá, Aldeia
na praia, coleta e proteção de filhotes;
Xambioá no Baixo Araguaia no
* Construção de dois tanques-rede para criação de
manejo da tartaruga com proteção tartarugas;
dos ninhos próximos às aldeias,
* Capacitação e sensibilização nas aldeias para o
IRARU-MAHADU implantação de projeto para
uso racional dos recursos (não abater fêmeas);
alimentar as tartarugas. Controle
* Aumento da preocupação da comunidade quanto à
do consumo pelos índios e
necessidade de regular o usufruto e a reprodução
possibilidade de comercialização e dos animais;
geração de renda.
* O projeto possibilitou a sobrevivência de cerca de
17.000 filhotes nos últimos três anos.
* sete fornos de carvão de babaçu comprados e
Diversificação do aproveitamento
funcionando, gerando uma produção excedente
do babaçu para a geração de
correspondente a R$ 5.500 no período;
renda de mulheres do Bico do
* Capacitação em produção de carvão de babaçu;
Papagaio. Preservação dos
Mulheres de
* Grande melhora na qualidade do carvão produzido;
Buriti
babaçuais e fortalecimento do
* Produção, distribuição e plantio de mudas de
espécies nativas;
extrativismo como alternativa
econômica viável mantendo o
* Implantação de quatro hortas orgânicas
Cerrado em pé.
comunitárias, beneficiando 22 famílias;* Publicação e
distribuição de calendários e folderes.

Sub-projeto

CAPA, SUSTO,
NEX

POLI, DOCO,
CAPA

PODE, INDIA,
SUSTO

TECA, CAPA

Apesar do atraso do projeto, as atividades continuam
sendo realizadas, como descrito abaixo:
* Atividades artesanais três vezes por semana com
os grupos, atendendo um publico de 23 pessoas
* 03 reuniões com os grupos de produção e geração
de renda do artesanato, com um publico variável de
20 a 25 participantes por reunião.

5

6

7

BRA/06/34

BRA/OP2/Y8/07/05

BRA/OP4/Y1/07/06

ASFA

Artesanato a partir de produtos do
Cerrado envolvendo jovens por
meio da Capacitação. Objetivo de
comercialização para aumento da
renda. Mobilização social no Bico
do Papagaio.

GRAAL III

Projeto para continuidade do
Projeto Cesta de Produtos do
Cerrado. Propõe a nucleação e
diversificação da produção
comunitária do Chico Fulô com o
estabelecimento de uma
organização social dos
agricultores.

ASSUSBAC

Desenvolvimento de criação e
pesquisa com abelhas sem ferrão,
na sub-bacia do rio dos Cochos,
Januária.

* 03 rodas de conversa com a comunidade Centro do
Mamedio
para
discutir
a
importância
da
biodiversidade do cerrado, e incentivá-la na melhoria
da qualidade e comercialização do azeite do coco
babaçu na região, com um publico variável de 20 a
30 pessoas.
* 02 reuniões com os pais dos jovens que participam
do projeto.
* Aquisição do material de construção para organizar
o ponto de venda dos produtos.
* O projeto esta atendendo dois grupos de
artesanatos com um publico total de 23 participantes,
sendo que o grupo masculino atende 09
adolescentes e jovens e o grupo feminino trabalha
com 14 adolescentes e jovens.
* Projeto atrasado com dificuldades de ser
implementado;
*Nova parceria estabelecida com o projeto APLs do
Cerrado executado pela Casa Verde;
*Plano de trabalho atualizado foi submetido em
janeiro e o projeto deve ser concluído em cinco
meses
* Foram feitas visitas ao projeto para ajudar a
identificar e contornar o problema;
* nível de envolvimento das comunidades locais tem
melhorado.
* Implementação de um meliponário em cada
comunidade participante do projeto;
* Introdução do mel na alimentação das famílias;
* Envasamento e venda do mel no mercado regional;
* Realização de um seminário regional para
sensibilização de comunidades e parceiros;
* Coleta e identificação de abelhas nativas, em
parceria com a universidade;
* Confecção de 100 caixas de abelhas;
* Visitas de intercâmbio entre as comunidades;
* Realização de dia de campo sobre meliponicultura;
* Realização de dois módulos do curso sobre

SUSTO, CAPA,
TECA

SUSTO

TECA, SUSTO

meliponicultura;
* Elaboração de uma proposta de lei municipal para
conservação das abelhas;
* Plantio de frutíferas na região para enriquecer o
Cerrado.

8

BRA/OP4/Y1/07/15

Roncador II

9

BRA/OP4/Y1/07/17

FrutaSã I

10

BRA/OP4/Y1/07/18

10ENVOLVIMENTO

* Capacitação e revitalização das atividades
tradicionais de caça;
* Diagnóstico da fauna de queixada e outros animais;
* Fiscalização territorial da Terra Indígena
Estudo e avaliação das populações
* Campanha de sensibilização para o uso consciente
de queixadas para verificar se a
do fogo e conseqüente diminuição das queimadas
situação existente de caça é
descontroladas;
sustentável. Resgate do
* Capacitação em gestão de projetos;
conhecimento tradicional e
* Plantio de frutíferas ao redor das casas para
sustentável do uso do fogo.
aproximar a caça;
* Realização de capacitação sobre “burocracia nãoíndia” para gestão do projeto pela própria
comunidade.
Continuam as dificuldades de implementação do
projeto, no entanto, foram realizadas duas reuniões
entre equipe do IPSN e CTI, buscando administrar os
Consolidação da FrutaSã, através
problemas verificados. NO entanto, a fábrica da
da melhoria da qualidade de
FrutaSã passa por um período de total reformulação,
tendo recebido apoio de diversos outros que está
produção e viabilização do prébeneficiamento de frutos nas
dando continuidade ao processo iniciado com o
projeto PPP. As comunidades rurais têm recebido
aldeias associadas à Wyty-Catë.
apoio para reforma e ampliação da capacidade de
oferta de frutos e valorização da produção.

Ações para o empoderamento da
comunidade Ponte de Mateus com
relação a temas sociais e
ambientais, por meio do
aprimoramento de atividades
extrativistas, da implantação de
iniciativas agroflorestais e do
incentivo ao resgate cultural da
cultura geraizeira.

* Participação de membros da comunidade em
diversos encontros regionais de cultura e meio
ambiente;
* Capacitação pelo MMA em Patrimônio Genético e
Conhecimento Tradicional Associado;
* 30 pessoas capacitadas em uso e manipulação de
plantas medicinais pela Articulação Pacari, 50
espécies medicinais foram identificadas;
* Início da produção de artesanato de capim dourado
e sementes nativas;
* Resgate de festas tradicionais e do conhecimento
geraizeiro com relação a plantas medicinais, folclore
e culinária;
* Remédios naturais de plantas do Cerrado sendo
produzidos para uso da comunidade e pequenas

CAPA, PODE

SUSTO, TECA

PODE

vendas.

11

12

13

BRA/OP4/Y1/07/22

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/0
8/06

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/09

Fase MT II

Consolidação do agroextrativismo
em comunidades locais do
sudoeste do Mato Grosso,
ampliando o número de
comunidades, aprimorando
produtos e condições de produção,
buscando ampliar os mercados e
fazer mais articulações
institucionais, bem como propondo
políticas públicas aos órgãos
oficiais, na promoção do uso
sustentável do Cerrado.

CCAMA

Fortalecer o institucional e a
organização das cooperativas de
agricultores (as) familiares
agroextrativistas da Rede CCAMA
através de um acompanhamento
técnico sistemático

VELHO MONGE

Desenvolver atividades de
educação ambiental relacionadas
ao córrego Mutum e organização
do extrativismo do coco do babaçu
no assentamento Mutum, como
estratégias pata diminuir as
queimadas e a derrubada da
vegetação pelos moradores e
contribuir com a melhoria na
qualidade de vida dos assentados.

* Estruturação de cozinhas comunitárias em três
comunidades para aproveitamento de baru, babaçu e
pequi;
* Realização de encontros anuais entre os sete
grupos extrativistas apoiados pelo projeto;
* Articulação e participação de 120 extrativistas no VI
Encontro e Feira dos Povos do Cerrado;
* Contrato firmado com CONAB para fornecimento de
1.500 kg de mesocarpo de babaçu, 1.022 kg de pão
caseiro com mesocarpo de babaçu e 2.350 kg de
flocos de babaçu para a merenda escolar de Mirassol
d’Oeste, MT;
* Influência direta na criação da Câmara Técnica de
Agroecologia do Mato Grosso.
* 69 participantes nos cursos realizados;
* Aproximadamente 60 famílias comercializando
produtos do cerrado;
* 05 espécies principais sendo replantadas nas áreas
dos beneficiários (caju, bacuri, açaí, tamarindo e
cupuaçu);
* Na última etapa do projeto, além de um detalhado
plano de negócio apresentado, foram desenvolvidos
rótulos para os principais produtos, como: Azeite de
coco babaçu, castanha de caju, uma grande
variedade de doces e geléias, farinha de mandioca,
licores, mel, mesocarpo, óleos, polpas de frutas e
sabonetes.
* Sensibilização dos moradores do assentamento
com relação à conservação das nascentes do
córrego Mutum e das áreas de vegetação nativa;
* Galpão de beneficiamento de babaçu construído;
* Compra de equipamentos para o processamento do
babaçu;
* Capacitação em processamento de babaçu (óleo e
mesocarpo) por mulheres do MIQCB por meio do
programa de assessoria entre comunidades do
Projeto Florelos;
* Produção de cartilha para conscientização
ambiental.

SUSTO CAPA
POLI

SUSTO CAPA
POLI

SUSTO

14

15

16

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/15

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/19

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/18

APLAMT II

Estruturação da Farmácia
Comunitária da comunidade de
Olhos D'Água, desenvolvimento de
remédios caseiros e fitocosméticos,
implantação de um ponto de
comercialização na cidade de
Turmalina.

ANSA III

Continuidade das ações de
educação ambiental enfocadas em
diminuição das queimadas e
desmatamento e a proposição de
alternativa de renda por meio do
aproveitamento de frutos do
Cerrado pela fábrica de polpas da
ANSA. O trabalho é focado em
agricultores familiares e indígenas
da TI Marawatsede.

COMPRUP

Ampliação da comercialização dos
frutos nativos do Cerrado por meio
de capacitação e melhoria da infraestrutura da cooperativa,
promovendo o uso sustentável dos
recursos locais.

* Realização de uma oficina regional para
identificação de plantas com potencial cosmético;
* Realização de um curso de boas práticas de uso de
plantas medicinais;
* Realização de um diagnóstico rápido participativo
para o levantamento do potencial de extrativismo nas
reservas de Cerrado da região;
* Implantação de um secador solar na sede da
farmacinha da comunidade;
* Realização de quatro oficinas sobre uso racional do
fogo e coleta de sementes nativas capacitando 250
pessoas;
* Realização de atividades de educação ambiental
em escolas rurais e indígenas;
* Organização da venda de frutas para a fábrica de
polpas Araguaia;
* Fortalecimento do viveiro da ANSA - 2.400kg de
sementes beneficiadas;
* Recuperação de 20 ha de áreas degradadas em
quatro assentamentos e uma terra indígena;
* Publicação de cartilha “Alternativas agroecológicas
para a agricultura familiar”;
* Apoio à participação dos agricultores na Rede de
Sementes Xingu-Araguaia, gerando um acréscimo de
renda de cerca de 20% aos participantes.
* Capacitações sobre beneficiamento de barú,
cooperativismo e associativismo, boa gestão e
prática de comércio;
* Construção de um galpão comunitário de
armazenamento e processamento de frutos;
* Celebração de contrato público para a venda
institucional dos produtos;
* Entrega de quebradores de baru para as famílias;
* Aumento da qualidade e quantidade do produto
entregue à cooperativa;
* Redução das áreas de queimada e aumento da
regeneração e plantio de espécies de interesse
comercial;
* Fortalecimento dos produtos nativos na dieta
familiar;
* Lançamento de um novo produto: amêndoa
descascada;
* Aumento da renda das famílias em 14 comunidades
rurais;
* Aumento da variedade de produtos da
sociobiodiversidade produzidos (polpa de macaúba).

PODE, TECA

SUSTO PODE

TECA, SUSTO,
CAPA
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19

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/21

Ações de recuperação ambiental
agroecológica em áreas
degradadas pela monocultura de
VEREDA FUNDA eucalipto em comunidade
geraizeira. Adequação de unidade
de processamento de frutos e
construção de centro de formação.

* Aproveitamento de pequi e outros frutos na unidade
de processamento;
* Recuperação de 3 ha de áreas degradadas com
SAFs com espécies nativas;
* Intercâmbio entre quatro comunidades geraizeiras;
* Organização de Comissão Provisória de Luta pela
Retomada dos Territórios.
* Construção do Centro de Capacitação;
* Finalização do secador de frutas;
* Início da produção na agroindústria pelo grupo de
mulheres - banana desidratada, biscoitos, pães e
bolos e processamento e ensacamento de café
orgânico;
* Acesso ao PRONAF-ECO a partir da sensibilização
da Oficina de Capacitação e Acesso a Políticas
Públicas realizada pelo PPP-ECOS em 2009;

TECA, CAPA,
POLI

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/22

* Mobilização para implantação do corredor do
extrativismo em torno da COOPERFRUTO
* Mobilização do poder legislativo local de 3
Gestão Ambiental para diversas
municípios para implantar legislação de conservação
comunidades de 3 municípios do
de micro bacias com foco na produção de caja, buriti,
Norte do TO para regeneração de
pequi e baru;
COOPERFRUTO áreas degradadas com espécies de
* Viagem de intercambio à Bahia para visitar
interesse econômico para
cooperativas que são acompanhadas pela
agricultores ligados à
UNICAFES;
COOPERFRUTO
* Elaboração e impressão do manual de Boas
Práticas de coletas de frutas
* Estatutos das Associações revisados;

POLI, SUSTO,
TECA

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/24

* Distribuição de 310 kg sementes e de 13 mil mudas
para a implantação de sistemas agroflorestais em
cinco assentamentos;
* Produção de 17.200 mudas – distribuição de 13 mil
mudas e 1.580kg de sementes para implantação de
Projeto de continuidade com
SAFs em 5 assentamentos;
educação ambiental e agroecologia * Recuperação de 41,5 ha, sendo 34,5 ha de Áreas
para a recuperação de áreas
de Preservação Permanente;
degradadas com assentamentos e * 59 pessoas de quatro assentamentos capacitadas
índios Krenak/Maxacalis, formando em prevenção e combate a incêndios e uso racional
um coletivo educador, trabalhando do fogo;
também com resgate de sementes * Mais de 140 pessoas capacitadas em agroecologia
crioulas e prevenção de incêndios. e recuperação de áreas degradadas;
* Intercâmbio com diversas experiências de SAF no
Mato Grosso;
* Apoio à participação dos agricultores na Rede de
Sementes Xingu-Araguaia, gerando cerca de R$
800,00 de renda complementar aos assentados;

TERRA VIVA II

TECA CAPA NEX

* Projeto concluído em dezembro de 2011.
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BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/25

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/
08/27

ECOA IV

Uso sustentável da bocaiúva
(Acrocomea aculeata) e outras
espécies do Cerrado pelos
moradores de Miranda e do
Assentamento Bandeirantes.
Realizarão estudo sobre as formas
de uso das plantas da região,
extração de óleo, produção de
farinha e preparação dos grupos
para comercialização.

NÚCLEO DO
PEQUI

Consolidar a cadeia produtiva do
pequi no Norte de Minas Gerais,
envolvendo 10 empreendimentos.
Projeto é fruto de articulações do
MMA com os grupos para atender
demandas levantadas na Oficina
de Planejamento Participativo da
Cadeia do Pequi

* Melhoria da estrutura física e compra de
equipamentos para o processamento da bocaiúva;
* Conclusão da adequação da agroindústria às
exigências da Vigilância Sanitária;
* Criação da Associação do Assentamento
Bandeirantes;
* Montagem de dois viveiros de mudas;
* Capacitação em higiene na manipulação de
alimentos e em produção de mudas e compostagem;
* Produção de materiais informativos diversos;
* 20 pessoas da APAIM trabalhando na produção de
polpa de macaúba e contato com cinco empresas
para a comercialização;
* Realização de estudo de mercado em três cidades
do MS;
* Geração de renda de R$ 480,00 por família que
trabalhou no processamento da bocaiúva durante a
última safra
* Elaboração e aprovação do estatuto do núcleo da
cadeia produtiva do pequi e outros frutos do Cerrado
e formalização do núcleo;
* 30 pessoas capacitadas em cooperativismo e
gestão pelo SEBRAE;
* Realização do I e II Ciclos de Palestras sobre a
Cadeia Produtiva do Pequi e da 1ª e 2ª Festas do
Pequi de Montes Claros, MG;
* Realização do diagnóstico de demandas do núcleo;
* Realização da I Expopequi em 2010;
* Articulação com a CONAB para a concessão de
créditos via Formação de Estoque para a safra
2010/2011;
* Participação na Audiência Pública da Cadeia
Produtiva do Pequi em Belo Horizonte;
* Produção e divulgação da carta de compromisso e
de reivindicações de apoio à cadeia produtiva do
pequi e outros frutos do Cerrado

SUSTO, CAPA

SUSTO, CAPA,
PODE
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23

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/01

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/02

COOP SERT
VEREDAS II

AGROTEC

24

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/03

IAV III
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BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/04

BORORO
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BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/05

TAQUARAL

Consolidação para o aumento do
número de famílias participantes do
projeto de agroextrativismo de
produtos do cerrado, melhorando a
qualidade dos produtos, através da
capacitação e assistência técnica
aos produtores.

* Reforma da agroindústria;
* Realização de um curso de boas práticas de
processamento de polpa de pequi, raspas e óleo de
buriti;
* Acesso ao mercado institucional;
* Aumento da renda familiar;
* Aquisição de novas máquinas e aumento do volume
de comercialização de produtos;
* Aumento do número de cooperados.

Consolidação - Ampliação do
trabalho de produção de plantas
medicinais e beneficiamento para
elaboração de fitoterápicos.
Atividades de capacitação com
grupos indígenas, estudantes e
agricultores em agroecologia e
manejo de animais silvestres.

O projeto foi iniciado em fevereiro de 2010 e está
parado por dificuldades gerenciais e financeiras.

*Realização de 5 seminários regionais de
mobilização com mais de 300 participantes
Criação do “Observatório Cerrado
*Criação do Observatório do Cerrado com cerca de
Vivo” através da articulação e da
50 membros de diversas instituições atuantes no
mobilização institucional e social
tema Cerrado na região
para a potencialização de ações de *Elaboração do Guia do Cerrado Paulista
preservação e recuperação do
*Elaboração de material de divulgação e spots de
bioma Cerrado na região centro
rádio sobre o projeto
oeste do estado de São Paulo.
*Composição de banco de dados com artigos, teses
e dissertações referentes ao Cerrado paulista,
disponível no site do Vidágua
Plantio coletivo, produção de
mudas, construção de centro de
* Infraestrutura já completada e compra de alevinos
atividades, recuperação de áreas
de peixe executada.
degradadas e realização de
*As capacitações iniciadas.
encontros e seminários para troca
* Problemas na relação entre os Bororo e os
de experiências visando o
Xavante, seus vizinhos, estão atrapalhando o
fortalecimento social e ambiental
andamento do projeto.
da comunidade indígena Bororo de
Meruri.
* A associação memória viva do taquaral conta com a
Construção de cozinha comunitária
parceria direta da FASE, Centro de Defesa dos
para o beneficiamento de frutos do
Direitos Humanos(CDDH) e Sindicatos dos(as)
cerrado, recuperação de APPs de
Trabalhadores(as) Rurais, todas com sede no
nascentes e córregos e
município de Cáceres/MT;
implantação de SAFs na
* Foi construída, com recursos do projeto uma
comunidade Nossa Senhora do
cozinha industrial para beneficiamento de frutas do
Carmo.
Cerrado.

SUSTO, TECA

CAPA

POLI

SUSTO, CAPA,
PODE

TECA, SUSTO

27

28

29

30

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/07

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/09

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/010

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/11

BEM QUERER

Instalação de fábrica de incenso a
base de plantas do Cerrado como
estratégia para promover a
conservação através do
extrativismo sustentável.

* 75 pessoas participaram de atividades de
capacitação em educação ambiental e igualdade de
gênero, além de boas práticas de extrativismo
sustentável e seleção e coleta de plantas; preparo de
óleos essenciais e beneficiamento de fibra de banana
para embalagens;
* 26 espécies do Cerrado foram testadas para o
preparo de incensos;
* Início da produção de incensos;
* Elaboração de rótulo e embalagem;
* Realização de Seminário de Troca de Saberes com
37 pessoas entre comunitários, pesquisadores e
parceiros.
* Projeto concluído em janeiro de 2012.

BARRIGUDA

Construção de um galpão
comunitário para o beneficiamento
do baru e de outros frutos do
cerrado, produção de artesanato e
produção de mudas de espécies
frutíferas nativas do cerrado para a
geração de renda, fortalecimento
da associação e enriquecimento
dos quintais envolvendo 8
comunidades.

* Execução atrasada, ainda não possui resultados
mensuráveis.

CEDEFES

Capacitação de lideranças
quilombolas do cerrado mineiro
sobre questões ambientais acerca
de seus territórios.

* Visitas a todas as 75 comunidades quilombolas
participantes do projeto com o intuito de assessorálas no processo de titulação da terra.
* Foram ainda realizadas reuniões de capacitação,
reuniões regionais
* Apoio às assembléias da Federação Ngolo de
Quilombolas do Estado de Minas.
* Aumento de 7 para 38 o número de comunidades
certificadas pela Fundação Cultural Palmares como
remanecentes de quilombolas na região. (relatório
final)

CAPA, POLI,
RESO

PANELINHA

O projeto envolve várias atividades
para fortalecer e capacitar a
comunidade: a montagem de
cozinha comunitária para trabalhar
com frutos do cerrado e
cooperativa produtiva, implantação
de viveiro de espécies nativas para
recomposição da mata ciliar do
córrego Panelinha, implantação de
museu do cerrado com histórico da
comunidade

* Realização de duas palestras de mobilização e
sensibilização pra o projeto;
* Iniciado o processo de produção de mudas para
recuperação da mata do córrego Panelinha
(treinamento e construção de viveiro);
* Feito o contrato de comodato de 20 anos para
implantação do EcoMuseu do Cerrado;
* Início da pesquisa popular sobre bens culturais;

TECA, PODE

TECA, SUSTO

SUSTO
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AAPPC III
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BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/14

SUMATRA
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BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/15

MMTL
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BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/16

ASCANG

Fortalecer ações de
agroextrativismo na região da
Chapada das Mesas através de
capacitação continuada em
planejamento da produção, gestão
financeira e administrativa e
legislação sanitária para pequenas
agroindústrias. Implementar
unidade móvel de beneficiamento
de sementes para artesanato do
grupo de mulheres.

* Um das principais ações está no apoio às
organizações produtivas da região. Entre estas a
Associação Bezerra de Moraes, que recebeu apoio
do CESTE - Consórcio Estreito Energia, articulado
pelas parcerias AAPPC e Frutasã para o
fortalecimento das atividades previstas e outras
melhorias importantes. Valor total do projeto de R$
250 mil reais;
* Também foram realizadas capacitações para
beneficiamento de sementes.

* Agroindústria construída e equipada;
* Grupo de mulheres organizado e trabalhando no
Instalação de agroindústria para
processamento de abóbora cabotiã, acerola, guavira,
processamento de frutos do
maracujá, bocaiúva, coco bacuri, jenipapo e cajá;
Cerrado e capacitação em
* Capacitações de boas praticas de manipulação de
organização social e
alimentos;
beneficiamento de frutos para o
* Intercâmbio com o PA Santa Lúcia em Bonito, MS;
fortalecimento de grupo de
* Fornecimento de doces e polpas de fruta para
mulheres do PA Sumatra.
escolas do município;
* Envolvimento no projeto Corredor do Extrativismo
executado pelo CEPPEC com recursos do MDA.
* Realização de testes com 12 sementes nativas para
a confecção de artesanato;
* Capacitações diversas em artesanato realizadas;
* Primeiras ações de vendas na Feira de Agricultura
Familiar em Barreiras, BA;
Fomento ao artesanato e
* Intercâmbio com a Agência 10envolvimento e a
organização de grupo de mulheres
comunidade de Ponte de Mateus, em São Desidério;
no sudoeste baiano.
*Capacitação em tingimentos naturais e artesanato
de fibra de bananeira por meio do programa de
assessoria entre comunidades do projeto Florelos;
* 50 kg de sementes nativas de 10 espécies colhidas
e beneficiadas em artesanato.
- 60 famílias capacitadas sobre biodiversidade do
Capacitação em produção de
cerrado e produção de sementes crioulas;
sementes crioulas e plantas
- 20 lavouras de sementes crioulas acompanhadas
medicinais do Cerrado para manter tecnicamente;
a biodiversidade, a soberania
- 30 pessoas capacitadas conhecedoras dos
alimentar e resgatar e valorizar o
elementos das plantas medicinais
conhecimento tradicional,
- 40 pessoas conhecedores dos frutos e elementos
envolvendo cem famílias.
dos frutos do Cerrado.

TECA, CAPA

SUSTO, CAPA

PODE, CAPA

SUSTO, PODE,
CAPA
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09/18

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/19

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/20

ARSEV

Agroextrativismo e processamento
de frutos do Cerrado no PA São
Francisco

* Realização do levantamento sócio-econômico de 40
famílias;
* Realização de excursões de coleta de sementes de
12 espécies nativas e início da produção e plantio de
mudas;
* Finalização da planta da agroindústria;
* Plantio de 5000 mudas nativas e 1800 mudas de
eucalipto, numa área de 4,5 ha;
* Instalação de 1100 metros de cerca para proteção
das áreas em recuperação;
* Reforma do galpão sede da associação.

SUSTO, MONI

Geração de renda com o
extrativismo e beneficiamento do
babaçu, em comunidades
integrantes do MIQCB, com
capacitação em desenvolvimento
de linhas de produtos para a
inclusão destes em redes de
economia solidária.

* Fundação da Cooperativa do MIQCB;
* Realização de duas oficinas de formação de
preços, uma oficina de elaboração de plano de
comercialização, uma oficina sobre monitoramento
do projeto e seis oficinas sobre controle de qualidade
dos produtos;
* Realização de seis oficinas de controle de
qualidade e higiene no trabalho;
* Elaboração de um manual de boas práticas
agroindustriais;
* Entidade credenciada para emitir DAPs;
* Filiação à Cooperativa Central do Cerrado;
* Aumento da renda para as mulheres quebradeiras
de coco;
* MIQCB integrando redes de economia solidária e
espaços de definição de políticas econômicas.

EKOS

Capacitação para gestão de
recursos pesqueiros
(principalmente tucunaré) em duas
comunidades do entorno de UC,
incluindo elaboração de plano de
manejo e acordo de pesca, e
capacitação em práticas de
economia solidária.

* Projeto bastante atrasado;
* Capacitação em computação realizada;
* Articulação com Núcleo de Pesca.

CAPA, PODE

AMANU

Capacitar agricultores em manejo
sustentável do solo, valorizando e
fortalecendo conhecimentos
tradicionais e em beneficiamento
artesanal de produtos do cerrado,
através de cursos teórico-práticos.

* Centro Cultural estruturado, com a participação de
famílias de três comunidades rurais do município de
Jaboticatubas, somando cerca de 30 pessoas entre
jovens, crianças, idosos e adultos.
* Curso modular acontecendo mensalmente.

CAPA, PODE

AMIQCB

CAPA, SUSTO
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Reflorestar as nascentes do rio
Teles Pires em MT, com o plantio
BAKAIRI PAIKUN
de mudas de buritis pela
comunidade indígena local.

Total: 39 projetos em execução e 18 com desembolsos, no período deste relatório.

* Realização de intercâmbio na cidade de
Paranatinga para obtenção de informações sobre o
desenvolvimento e manutenção de viveiros.
* Realização de mutirões para a construção de
cercas de proteção das nascentes e buritizais.

TECA , CAPA,
PODE, SUSTO,
NEX

ANEXO 2
Visitas de monitoramento aos Projetos PPP-ECOS
Projeto

Data

Local

20/06 a 22/06/2011

São Félix do
Araguaia

28/06 a 01/07/2011

Campo Grande/MS

07 a 10/07/2011

Chapada
Gaúcha/MG

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/08/06 CCAMA

24 a 31/07/2011

Imperatriz/MA

BRA/OP4/Y1/07/18 –
10ENVOLVIMENTO

03/08/2011

São Desidério/ BA

BRA/OP4/Y3/09/15 - MMTL

04/08/2011

Tabocas do Brejo
Velho/ BA

BRA/OP4/Y2/08/05

05 a 08/08/2011

Balsas/MA

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/09/02 AGROTEC

04 a 07/08/2011

Diorama/GO

12 a 15/08/2011

Brasília de
Minas/MG

BRA/SGP/OP4/Y1/07/20 PEABIRU

22 a 27/08/2011

Monte Alegre/PA

BRA/05/21 – COLÔNIA I

30/09/2011

Padre Bernardo/
GO

BRA/OP2/Y8/07/02

06/10/2011

Pirenópolis/ GO

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/08/19 ANSA

BRA/OP4/Y2/08/17 - CTA-PL
BRA/OP4/Y3/09/01 –
Cooperativa Sertão Veredas

BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/09/10 CEDEFES

Atividades realizadas
Incursões da equipe do ISPN, juntamente com Central do Cerrado e
Consultor para verificação de potencial de buriti no Cerrado,
levantamento para as publicações de manejo e manual tecnológico
do Buriti.
Visita de monitoramento ao projeto. Visita a produtores de polpas de
frutas, acompanhado da equipe do BNDES/FAMA.
Monitoramento ao projeto - inauguração da agroindústria do projeto e
participação no encontro de povos
Levantamento de campo sobre a produção de buriti para o manual
tecnológico de produção de buriti.
Reunião com os grupos do artesanato e das plantas medicinais sobre
a execução do projeto, os próximos passos para após a finalização
do projeto e as estratégias para melhor aproveitamento da
contrapartida da prefeitura e do Prêmio da Cáritas.
Reuniões com os grupos que se envolvem nas atividades do projeto:
Veredas e Olhos D’Água na zona rural e o grupo da sede do
município. A produção de artesanato está acelerada, com muitas
peças em estoque. Demandam mais capacitação e inserir mais a
biodiversidade do Cerrado.
Monitoramento e acompanhamento do evento de encerramento do
projeto.
Participação de Reunião como convidado do ISPN para planejamento
e monitoramento das atividades do projeto
Participação em Reunião dos Quilombolas do Norte de Minas,
apoiada pelo PPP-ECOS onde foi discutida a conjuntura da
regularização fundiária das Terras Quilombolas e as estratégias de
ação do movimento com a Federação Ngolo.
Reunião com a equipe do projeto do Instituto Peabiru em Belém, PA.
Visita às comunidades de Maxerazinho e Lages, reunião com os
comunitários e entrevistas a informantes-chave.
O objetivo da visita foi levar a Vice Ministra do Japão e conselheira
do GEF, Senhora Ishii, a conhecer um projeto do PPP-ECOS.
Visitamos a horta orgânica de um dos assentados e a cozinha
comunitária. Degustamos receitas feitas com produtos do Cerrado e
a senhora Ishii conversou com o grupo de mulheres.
Visita à comunidade, reunião com os beneficiários do projeto, visita à

agroindústria e às roças agroecológicas. O objetivo da visita foi
acompanhar o avaliador do portfólio do GEF no Brasil senhor Carlo
Carugi.
BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/08/06 –
CCAMA

29/11 e 30/11, 01/12
a 04/12

BRA/SGP/OP4/Y3/RAF/
09/12
BRA/SGP/OP4/Y2/RAF/08/06 –
CCAMA

14/02 a 17/02

Montes Altos/MA
(dias 29/11, 30/11),
Wanderlândia/TO
(01/12 e 02/12),
Unidade Frutasã
(03/12 e 04/12)

Realização de oficina sobre manejo e boas práticas de
beneficiamento de raspa de buriti, e visita a unidade de
beneficiamento de polpa de fruta.

Imperatriz/MA

Acompanhamento da produção de raspas de buriiti, nas regiões de
Wanderlândia-TO e Montes Altos-MA, no período de 14 a
17/02/2012, para a sistematização de informações sobre o
rendimento, produtividade e formação de preço do produto.

Anexo 3 - Planejamento para o período V de Florelos
Descrição das ações

Atividades para o ano V

para o período V

Organizações
envolvidas
na Execução

Preparação da atividade
- Tecnologia Apropriada

1 Continuidade do Levantamento de informações sobre o

(TECA)

manejo e técnicas de produção do Buriti, além do custo e

- Unidade Móvel de
Processamento (MOVE)
Execução da atividade

rendimento do processo de beneficiamento da raspa do buriti
(TECA).
2 - Publicação de manual tecnológico e de manejo

ISPN, PPPECOS, Central
do Cerrado

apropriados para produtos do Cerrado – Buritri (TECA).
- Tecnologia Apropriada
(TECA)
- Unidade Móvel de
Processamento (MOVE)
Preparação da atividade

1 – Sistematização das lições aprendidas da Central do

- Organização da produção

Cerrado para os dois primeiros anos de funcionamento.

sustentável (SUSTO)

(SUSTO).

- Arranjos Produtivos

2 – Fortalecimento institucional da Central do Cerrado

Ecossociais (APES)

(SUSTO).

ISPN, Central
do Cerrado,
A Casa
Verde.

Semestre 1

Semestre 2

Execução da atividade
- Organização da produção
sustentável (SUSTO)
- Arranjos Produtivos
Ecossociais (APES)

3 – Fortalecimento da parceria com o Projeto APLs do
Cerrado (A Casa Verde/MDA) para assessoria técnicogerencial e de mercados para empreendimentos produtivos
agroextrativistas do Cerrado (APES).
4 – Elaboração de proposta para regularização de
agroindústrias comunitárias de produtos de uso sustentável
da sociobiodiversidade (SUSTO).

Preparação da atividade
- Capacitação para a produção
sustentável (CAPA)

1 - Acompanhamento da Parceria com Central do Cerrado e

- Promoção às Exportações

interface com as 35 cooperativas associadas (CAPA).

(EXPO)

2 – Realização de monitoramento dos projetos PPP-ECOS

Central do

Execução da atividade

em andamento (CAPA).

Cerrado, ISPN

- Capacitação para a produção

3 – Sistematização de informações para obtenção da

sustentável (CAPA)

qualificação técnica e administrativa para exportação (EXPO).

- Promoção às Exportações
(EXPO)
Preparação da atividade

1 – Continuidade na implementação da “Assessoria projetoa-projeto” (PODE).

- Empoderamento das
ISPN, UnB,

Comunidades Locais (PODE)

2 – Acompanhamento da execução das atividades do plano

- Diálogos Indígenas (INDIA)

de trabalho da parceria com o CTI (INDIA).

- Conhecimento Tradicional
(CONTRA)

PPP-ECOS,
CTI, PACARI

Execução da atividade
- Empoderamento das
Comunidades Locais (PODE)
- Diálogos Indígenas (INDIA)
- Conhecimento Tradicional
(CONTRA)

Preparação da atividade
- Envolvimento com o setor
privado (PRIVA)

1 – Continuidade e prospecção de parcerias com a iniciativa

- Acesso ao Crédito (CREDI)

privada para apoio aos projetos comunitários (PRIVA).
2 - Integração produtiva empresas comunidades - Polióleos,
Firmenich Brasil, Alce Nero, Natura entre outras (PRIVA) .

Execução da atividade
- Envolvimento com o setor
privado (PRIVA)
- Acesso ao Crédito (CREDI)

ISPN, Central
do Cerrado

1 - Acompanhamento e sistematização das propostas de
alteração da legislação ambiental em pauta no Congresso
Preparação da atividade

Nacional, de forma a qualificar o debate e subsidiar o
posicionamento dos movimentos sociais e ONGs (POLI).

- Política para conservação e
uso sustentável (POLI)

2 - Acompanhamento das políticas e ações de diferenciação
de produtos e serviços da sociobiodiversidade (selos

- Certificação e Registro
Apropriados (CERTA)
- Governança Verde Local
(LOGO)

Execução da atividade

sociobio, IG, orgânicos, sistema nacional de comercio justo e
solidário) e proposição de modelo para o PPP ECOS
(CERTA).
3 - Apoio ao desenvolvimento de modelo/procedimentos de

ISPN, MDA,

certificação Sistema Participativo de Garantia para o Cerrado

UnB,

(CERTA).

FUNATURA.

4 – Fortalecimento da participação, como representante da
sociedade civil em comitês e conselhos - CONDRAF,

- Política para conservação e

CONAMA, CONACER, Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá,

uso sustentável (POLI)

elaborando propostas para pautar a temática socioambiental

- Certificação e Registro

na gestão de águas no Distrito Federal (LOGO).

Apropriados (CERTA)

5. Levantamento, sistematização e avaliação do acesso às

- Governança Verde Local

políticas públicas (legislação e programas de governo) na

(LOGO)

linha da governança verde e do desenvolvimento local
sustentável. Acesso ao PAA, PNAE, PGPM, PNPSB (LOGO).

Preparação da atividade
- Conservação e Comunidades
(COMO)
- Plano de Ação para o

1. Elaboração de panorama da situação das unidades de

Agroextrativismo (PLANEX)

conservação de uso sustentável no Cerrado e transições.

- Enriquecimento de Florestas

(COMO).

(ENRIQUE)

2 - Acompanhamento da execução do projeto de viabilização

ECOS, GEF,

da estrada-parque Guimarães Rosa - facilitando o turismo

PNUD,

ecocultural e o deslocamento no território do mosaico Sertão

FUNATURA

Execução da atividade

ISPN, PPP-

- Conservação e Comunidades Veredas - Peruaçu – FUNATURA (COMO).
(COMO)
- Plano de Ação para o
Agroextrativismo (PLANEX)
- Enriquecimento de Florestas
(ENRIQUE)
Preparação da atividade
- Redes da Sociedade Civil
(RESO)

1 - Participação e acompanhamento de redes da sociedade
civil - FBOMS, Rede Cerrado, Caatinga Cerrado, ASA,

ISPN, PPP-

NACE, Núcleo do Pequi, MOPIC, entre outras (RESO).

ECOS, CTI, A

2 - Acompanhamento do projeto da Rede Cerrado com a FBB
Execução da atividade

e suporte ao seu fortalecimento político e técnico para a

- Redes da Sociedade Civil

qualificação de representantes da sociedade civil (RESO).

(RESO)

Casa Verde,
FUNATUA,
Central do
Cerrado

Preparação da atividade
- Monitoramento do uso da
terra (MONI)

1 – Acompanhamento sistemático dos impactos das

- Sensoriamento Remoto para

mudanças climáticas no Cerrado.

Comunidades (REMO)

2 - Acompanhamento do Plano de Combate ao

ISPN, UnB,

Execução da atividade

Desmatamento do Cerrado e das discussões para a criação

PPP-ECOS

- Monitoramento do uso da

de um plano para a Caatinga.

terra (MONI)
- Sensoriamento Remoto para
Comunidades (REMO)
Preparação da atividade
- Intercâmbio Nacional (NEX)
- Intercâmbio entre
Beneficiários do PPP-ECOS
(PEX)
- Intercâmbio entre Florestas

1 – Realização do 1º Fórum Agricultura Familiar e
Sociobiodiversidade - oportunidades e desafios para a
inclusão na alimentação escolar, envolvendo os beneficiários
do PPP-ECOS.

Brasileiras (FLEX)
Execução da atividade

2 – Monitoramento in loco de projetos no âmbito do PPPECOS.

GEF, PNUD,
Central do
Cerrado, CTI,
Casa Verde

- Intercâmbio entre

3 – Intercâmbio com redes da sociedade civil de outros

Beneficiários do PPP-ECOS

biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal

(PEX)

(FLEX).

Brasileiras (FLEX)

PPP-ECOS,

FUNATURA, A

- Intercâmbio Nacional (NEX)

- Intercâmbio entre Florestas

ISPN, UnB,

Preparação da atividade
- Intercâmbio Internacional
(INTEX)
- Intercâmbio Sul-Sul (SUSSEX)
- Intercâmbio com a Europa
(EUREX)
Execução da atividade
- Intercâmbio Internacional

1- Participação de redes e eventos internacionais para
ampliar a divulgação do Cerrado e chamar atenção para a
importância desse bioma no cenário internacional.
2 – Intercâmbio sul-sul e SGP – outros países.

ISPN, GEF,
PNUD, PPPECOS, Central

3 - Apoio à articulação da sociedade civil com vistas à

do Cerrado

participação na Rio+20.

(INTEX)
- Intercâmbio Sul-Sul (SUSSEX)
- Intercâmbio com a Europa
(EUREX)
Preparação da atividade
- Lições Aprendidas (LICA)
Execução da atividade

1 – Publicação de estudos de casos com lições aprendidas

ISPN, PPP-

em linguagem adequada às comunidades.

ECOS, UnB,

2 – Avaliação do Programa UNICOM

GEF, PNUD

- Lições Aprendidas (LICA)
Preparação da atividade
- Documentação, comunicação
e oficinas (DOCO)
- Documentação e Publicação
(BIB)
- Disseminação e Oficinas
(DICO)

ISPN, PPP1 - Elaboração de papers e publicações.

ECOS, A Casa

2 – Sistematização das monitorias realizadas aos projetos

Verde, Central

PPP-ECOS.

do Cerrado,

4 – Elaboração e divulgação online de notícias, projetos,
eventos e publicações sobre o Cerrado.

FUNATURA,
CTI

Execução da atividade
- Documentação, comunicação 5- Aprimoramento da gestão de informações dos Pequenos
e oficinas (DOCO)

Projetos Ecossociais (DOCO).

- Documentação e Publicação
(BIB)
- Disseminação e Oficinas
(DICO)
Preparação da atividade

1- Realização de reuniões com os parceiros do Florelos para

ISPN,

- Gerência e Relatoria (GERA)

intercambio de informações.

FUNATURA,

2 - Acompanhamento das atividades realizadas com os
Execução da atividade

parceiros.

- Gerência e Relatoria (GERA)

3 – Elaboração do relatório final de Florelos.

AGROTEC,
CTI, A Casa
Verde, Central
do Cerrado

Anexo 4 – Publicações e matérias jornalísticas na íntegra

