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Introdução

Essa publicação é fruto do trabalho realizado 
com as comunidades de agricultores familia-
res do Assentamento Nova Cotriguaçu, entre  

agosto de 2011 e fevereiro 2012, através do pro-
jeto Cotriguaçu Sempre Verde (CSV).  

O projeto Cotriguaçu Sempre Verde
O projeto Cotriguaçu Sempre Verde visa contribuir 
para uma nova trajetória de desenvolvimento socio-
ambiental e econômico, pautada na conservação e 
no manejo sustentável dos recursos naturais, com o 
envolvimento de vários setores da sociedade local. 
Para isso, o projeto atua em cinco grandes frentes: 
apoio a Gestão Ambiental municipal, Boas Práticas 
Agropecuárias para o gado de corte e de leite (BPA), 
Programa de Desenvolvimento do Bom Manejo 
Flo restal (Prodemflor), governança dos Recursos 
Naturais nos Assentamentos, e maior integração das 
Áreas Protegidas (Terra Indígena do Escondido e Par-
que Estadual Igarapés do Juruena).

O componente de “Apoio à governança socio-
ambiental nos Assentamentos” busca a melhoria 
de qualidade de vida dos agricultores familiares assen-
tados, através da gestão coletiva e mais racional dos 
seus recursos naturais. Para isso, são desenvolvidas 
ações de mobilização e organização comunitária, e 
de apoio à produção e comercialização. Além disso, 
o trabalho contribui para a regularização ambien-
tal dos assentamentos, através de parcerias com o 
INCRA, a TNC e a Prefeitura Municipal.

As ações se baseiam em um diagnóstico socioam-
biental, que significa conhecer e entender a realidade 
social e ambiental das comunidades, e em um plano 

de desenvolvimento construídos de forma participa-
tiva, ou seja, construído junto com as pessoas que 
vivem no assentamento.

Esse plano propõe desenhar alternativas locais de pro-
dução sustentável, geração de renda, fortalecimento 
das associações comunitárias e iniciativas coletivas de 
comercialização. Com isso, buscamos gerar benefí-
cios para os próprios assentados, além de promover a 
redução do desmatamento e das queimadas e a con-
servação da biodiversidade e dos recursos hídricos.

É esse processo de mobilização comunitária que essa 
cartilha retrata, apresentando os principais resultados 
do diagnóstico participativo e os diferentes planos 
estratégicos construídos pelos grupos de agricultores 
e agricultoras envolvidos.

Esperamos que essa publicação seja útil para as pró-
prias famílias e associações de Nova Esperança, Novo 
Horizonte e Santa Clara no debate sobre o desenvolvi-
mento da agricultura familiar em suas comunidades e 
que possa, também, trazer uma visão do futuro para 
os gestores públicos, atores econômicos, movimentos 
sociais, instituições e demais comunidades de agricul-
tores familiares que se articulam nesse território para 
fomentar um diálogo sobre o desenvolvimento sus-
tentável no município e na região.

Projeto Cotriguaçu Sempre Verde
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1. O contexto regional

A)  Amazônia e o Arco de desmatamento
A partir da década de 70, o governo desenvol-
veu estratégias para ocupar rapidamente a região 
amazônica, e criou polos de desenvolvimento, sub-
sidiando um considerável número de operações 
em agricultura e pecuária, e incentivando o povo-
amento pelos colonos e investidores na região. A 
principal área de expansão da fronteira agrícola é 

chamada de Arco de desmatamento, onde se con-
centram os principais núcleos de desmatamento e 
queimadas, em particular ao longo dos eixos rodo-
viários das BR-364 e BR-163, fortemente ligada 
aos ciclos econômicos de exploração da madeira, 
expansão da pecuária bovina extensiva e agricul-
tura, principalmente destinados à exportação. 

Amazônia Legal, Arco de Desmatamento e Região Noroeste do Mato Grosso

A atividade da pecuária move a economia regional
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B) A região noroeste do Mato Grosso

A região, formada pelos municípios de Juína, 
Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Rondolândia, 
Castanheira e Colniza, possui uma área total de 
107.571km² (12% do território de Mato Grosso), 
banhada pelos rios Juruena, Aripuanã, Guariba e 
Roosevelt, afluentes do Rio Madeira, e é coberta por 
extensas áreas de floresta nativa com uma riqueza 
enorme de animais e plantas. 

Esse território passou por processos de ocupa-
ção incentivados pela antiga Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) com 
implantação de grandes projetos de coloniza-
ção particular que deram origem às atuais sedes 
municipais, e mais recentemente, de projetos 
de assentamento do INCRA e pelo governo do 
Estado, favorecendo grandes fluxos de imigração 
de agricultores familiares e assentados em procura 
de terra e melhores condições de vida, principal-
mente vindos do Sul e Centro-Oeste do país nos 
anos 80, e de migrantes, garimpeiros e pecuaristas 
vindos de Rondônia a partir de 2000.

Como essa ocupação da região estava sendo feita de 
forma desordenada, o governo criou diversas áreas 
protegidas - Unidades de Conservação, como par-
ques, reservas e Terras Indígenas, que somam 35,9% 
do território da região, visando conter o desmata-
mento. Porém, não obteve muito sucesso na tarefa 
já que a região acabou apresentando altas taxas de 
desmatamentos entre os anos de 2000 e 2005.

Esse processo todo gerou conflitos de terra, doenças, 
degradação ambiental e ocupação de reservas flores-
tais, e resultou numa grande concentração fundiária. 

A região noroeste é considerada hoje como uma 
das últimas fronteiras agrícolas em Mato Grosso, 
apresenta as seguintes características: baixa densidade 
populacional (1,2 habitantes/km²) pouca integração 
com o restante do estado, indústria madeireira 
com bastante importância na economia, e  falta de 
regularização fundiária e ambiental, que constitui um 
dos maiores problemas do território.

Além disso, se destacam as dificuldades encontradas 
pelos pequenos estabelecimentos de agricultura fami-
liar, como falta de tecnologias adequadas, assessoria 
técnica deficiente e dificuldade de acesso aos merca-
dos consumidores. Hoje, a região vem desenvolvendo 
fortemente as atividades de piscicultura, cultivo da 
pupunha, cultivo da mandioca, cafeicultura, cultivo do 
cacau, pecuária leiteira, fruticultura, pecuária de corte, 
horticultura, atividades florestais e agroflorestais, mas 
ainda carece de infraestrutura, de capacitação e de 
organização das cadeias de produção local.

Oriundo de um projeto de colonização 
iniciado em 1984 pela Cooperativa Cen-
tral Regional Iguaçu Ltda. (Cotriguaçu) 
do oeste paranaense, emancipado em 
1991, com uma área total de 9.460km², 
o município sintetiza as características 
da região Noroeste com sua diversidade 
de atores e divisão fundiária. Possui duas 
áreas protegidas, o Parque Estadual Iga-
rapés do Juruena e a Terra Indígena do 
Escondido. A agricultura familiar está 
presente em pequenas propriedades no 
entorno da área urbana e em 3 assenta-
mentos com presença de cerca de 1500 
famílias (estimativa SAMA, 2012). As 
médias e grandes propriedades (acima 
de 200 hectares) correspondem a 
cerca de 67% da área de propriedades 
privadas do município e tem na ativi-
dade pecuária e de Manejo Florestal 
a sua principal atividades econômicas  
(IBGE, 2006).

Atualmente, o município está na lista 
do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) dos 43 municípios da Amazô-
nia Legal considerados prioritários para 
ação de Controle e Prevenção do Des-
matamento, e conta com a atuação de 
várias instituições no apoio para reverter 
as dinâmicas de degradação ambiental 
desenfreada e na promoção de inicia-
tivas de produção sustentáveis, gestão 
ambiental e ordenamento territorial. 

Uso do solo no Município de Cotriguaçu (Destaque para localização do assentamento)*

C) O município de Cotriguaçu

Forma de ocupação da área no Assentamento

* Há conhecimento sobre o PA Cederes, mas ele não aparece no mapa, pois não temos uma base oficial do INCRA.
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2. O diagnóstico socioeconômico e  
ambiental das comunidades

A) O que é o diagnóstico e como se faz?
Um diagnóstico rápido participativo é um retrato 
de uma comunidade ou de um grupo que procura 
entender as principais características sociais, eco-
nômicas e ambientais da realidade na qual vive. 

O diagnóstico pode incluir diferentes temas ligados à 
qualidade de vida das famílias, como produção agrí-
cola, alimentação,renda,meio ambiente, ou ainda 
acesso aos serviços básicos de educação, saúde, 
transporte e comunicação, por exemplo. 

Assim, a própria comunidade resgata a sua 
história, reconhece os principais problemas 
enfrentados e também seus potenciais. Essas 
informações ajudam a comunidade a definir 
coletivamente quais são as prioridades para o 
desenvolvimento local e a enxergar como isso 
tudo se relaciona com o contexto mais amplo 
do município.

Nas comunidades Nova Esperança, Novo Horizonte e Santa Clara, o diagnóstico envolveu 113 pessoas 
e passou pelas seguintes etapas:

•	 Foi explicada a importância do envolvimento de 
todos, homens, mulheres e jovens, para garantir uma 
aprendizagem coletiva, reconhecer as necessidades 
de cada um, e permitir tomadas de decisão aceitas e 
reconhecidas por todos.

•	 Houve um levantamento e nivelamento das 
expectativas e angustias. O grupo resolveu se 
dividir em vários grupos menores para facilitar 
a expressão de diferentes pontos de vista e 
simplificar o trabalho, cada grupo focou os temas 
de interesse definidos por eles.

•	 Com cada grupo foram realizadas várias oficinas, 
misturando momentos de trabalho como debates e 
reflexão coletiva, com momentos de descontração 
e de brincadeira, para construir uma visão coletiva 
sobre os temas discutidos.

Depois de cada etapa, os principais resultados 
foram anotados e validados pelos grupos na reunião 
seguinte e, assim, foi-se avançando na identificação 
dos principais problemas vivenciados e no entendi-
mento das causas desses problemas até chegar à 
construção de algumas possíveis soluções. 

Debatendo a qualidade de vida na  
comunidade de Nova Esperança

Milho é um dos alimentos cultivados 
pelos agricultores do PA
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B) Principais resultados do diagnóstico

1. Localização das comunidades 

O Projeto de Assentamento Nova 
Cotriguaçu está situado ao oeste do 
município de Cotriguaçu. Faz divisa 
com a T.I Escondido ao leste e com o 
Parque Nacional do Juruena ao norte. 
Possui 95.938 hectares, divididos em 
1502 lotes constituindo dez comuni-
dades, sendo dois núcleos urbanos 
em Nova Esperança e Nova União 
rodeados por pequenas chácaras. 

Novo Horizonte, Nova Esperança e 
Santa Clara estão situadas ao sul do 
assentamento, como mostra o Mapa 
das comunidades. 

Nova Esperança está situada na 
MT-170 que liga Cotriguaçu a Colniza, 
distante 60 km da sede municipal e 
40 km do distrito de Nova União.  

2. Uma região de terras férteis e de muitas águas

A região é marcada por um relevo ondulado, 
com muitas serras e montes, em particular 
em Novo Horizonte.

Os agricultores reconhecem que a terra tem um 
bom potencial agrícola apesar do solo ser raso 
em alguns lugares. Vários lotes apresentam mui-
tas pedras e relevo inclinado demais para permitir 
a implantação de cultivo ou de roça de café, o 
que dificulta a sua valorização. 

No entanto, existem também manchas de terras 
bastante produtivas, com plantas que indicam 

a fertilidade do solo,  como urtigão, umburana, 
jaracatiá.

A região também é muito rica em recursos hídricos, 
como nascentes, córregos e riachos. É difícil ter “lotes 
secos” e  todas as propriedades têm acesso à água 
de qualidade. Durante o período seco, várias nascen-
tes e minas secam e alguns córregos somem, mas 
não falta água para o consumo humano ou animal. 
A maioria das casas tem cacimbas ou água encanada 
que chega da serra por gravidade.

A água é um bem abundante no PA
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3. Como se vive nas comunidades?

Principais dificuldades identificadas pelos 
agricultores e agricultoras:
•	 Falta união e empoderamento das comunidades. 

Há muita politicagem e essas “brigas de poder” 
atrasam o desenvolvimento,

•	 Falta acesso ao crédito, tecnologia de produção 
como mecanização e assistência técnica, 

•	 A comercialização depende de atravessadores,

•	 As estradas são ruins e isso provoca muitas 
dificuldades de transporte, em particular o 
escolar e para a  comercialização da produção,

•	 Não tem energia para as casas ou para armazenar 
produtos,

•	 Há muitas dificuldades de comunicação, em 
particular pela falta de telefone (orelhões 
quebrados) e rádio,

•	 A questão fundiária ainda não foi resolvida,

•	 Não há ambulância perto em caso de emergência.

As três comunidades contam com aproximada-
mente 200 famílias, sendo cerca de 30 na Santa 
Clara, mais de 70 na Novo Horizonte, e próximo de 
100 na Nova Esperança. 

O núcleo de Nova Esperança tem alguns comércios, 
uma serraria, um posto de saúde familiar e uma 
escola que atende cerca de 200 alunos do ensino 
fundamental e médio.

Principais atividades e fontes de renda  
no assentamento: 

•	 Pecuária de corte extensiva,

•	 Exploração florestal (em declive), 

•	 Produção de leite (em aumento), 

•	 Comércios  
(na vila de Nova União e Nova Esperança),

•	 Produções agrícolas para subsistência (lavoura 
branca, pequenos pomares e hortas) e venda 
(principalmente café, cacau e pupunha), 

•	 Diárias (trabalho na comunidade ou fora do PA),

•	 Aposentadorias, pensões e bolsas família.

A maioria das famílias tem alimentos suficiente para 
subsistência, porém o cardápio é pouco diversificado 
e não se consomem tantas frutas e verduras como 
recomendado.

As principais produções para o autoconsumo são 
a mandioca, o feijão, o milho e o arroz. No entanto, 
devido às dificuldades de produção, muitos acreditam 
que não compensa cultivar alimentos para venda, o 
que, em alguns casos,  diminui a oferta de alimentos 
para suprir a própria demanda familiar. 

Nessas condições, boa parte dos alimentos é comprada 
no mercado. São produtos importados, mais baratos, e 
de pouca qualidade nutricional.

“Aqui a terra é boa: tudo que planta dá. Mas falta 
pessoas capacitadas e  técnicos. Não tem incentivo 
para melhorar a renda.”, explicam Lucineia (27 
anos) e Selma (49 anos), agricultoras da comuni-
dade de Nova Esperança.

Já em Santa Clara, Jorge (49 anos) e Valdeir observam: 
“Nossos filhos não tem como se manter e tem que ir 
para cidade, e nem tem estudos. Tem que ter organi-
zação e educação para poder evitar o êxodo rural.” 

Alvino (50 anos) e João (46 anos), produtores de 
Novo Horizonte, comentam: “As dificuldades de 
comercialização (produtos se perdendo por falta de 
saída) desanimam o pessoal e nós, assentados, sofre-
mos com a discriminação. Mas é gostoso morar no 
campo, ter seu próprio trabalho e produzir seu pró-
prio alimento. Dá um sentimento forte de liberdade.”

  

Seu Alvino, colhendo caféMoradia típica do Assentamento Nova Esperança
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4. Um pouco da história do PA Nova Cotriguaçu:

Dona Gercina (52 anos), pioneira do Assenta-
mento conta como tudo começou: 

“Chegamos em Nova Esperança no dia 23 de 
setembro de 1999. O pessoal do INCRA trouxe 
nós pra este lugar. Entramos para o lote em 2000, 
por um carreador de madeireiro muito antigo  que 
tivemos que roçar todos nós. Muitas vezes viemos 

Dona Gercina, pioneira do PA Nova Cotriguaçu

empurrando uma carriola com o nosso sustento para 
uma semana e depois tinha que retornar.

Já melhorou bastante, mas precisamos de mais assis-
tência do INCRA e das autoridades. Precisamos de 
apoio por que somos pessoas que queremos traba-
lhar e ter umavida digna. Este é o desejo de todos os 
moradores deste assentamento.”

História das comunidades - Linha do tempo
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5. Principais sistemas de produção e comercialização:  
identificando oportunidades e desafios da agricultura familiar no PA Nova Cotriguaçu

A) O que se planta?

A tabela apresenta o calendário agrícola construído pelos agricultores durante o diagnóstico, com os principais 
sistemas de produção vegetais e seus tratos culturais.

A lavoura branca: 
A maioria das famílias cultiva manualmente uma 
pequena roça (1 a 2 hectares), com milho, feijão, 
inhame, abóbora, às vezes amendoim, e ainda 
arroz nas roças novas.

Muitas famílias também têm um pequeno 
mandiocal separado (área com até um hectare), 
com variedades mansas.

A produção é destinada principalmente à subsistência 
das famílias ou para a alimentação animal.

Pontos positivos:

•	 Os agricultores selecionam e armazenam suas próprias 
sementes de milho, feijão e arroz para ano seguinte. 

•	 Existe uma procura local por milho. Se pode também 
valorizar a produção nos próprios sítios graças à 
criação de porcos e galinhas. 

•	 A fabricação de farinha de mandioca também é 
uma boa oportunidade de agregar valor, enquanto a 
mandioca em si não tem preço. 

Pontos de atenção:

•	 O problema principal na lavoura branca é o controle 
das ervas daninhas. Precisa de “braço forte” para 
capinar ou se usa herbicidas (glifosato e paraquat) e 
fogo para limpar.

•	 Não compensa plantar grandes lavouras de arroz 
e feijão, devido à concorrência com mercadorias 
importadas, e aos baixos preços pagos na época da 
safra (R$ 30 a R$ 35/saco de arroz). 

•	 Por necessidade de receber logo o dinheiro, não se 
armazena a colheita até o preço melhorar. 

•	 É difícil controlar as pragas e “mela” no feijão.  
Geralmente usa-se veneno duas a três vezes no plantio  
de feijão (inseticidas e fungicidas).

•	 Após dois ou três anos de plantio, a produtividade das 
culturas mais exigentes (do arroz em particular) diminui.

•	 Falta equipamento e maquinário para mecanizar o 
trabalho, instalar uma lavoura permanente e melhorar 
os rendimentos.

•	 Os porcos do mato, capivaras, catetes e cutias 
provocam grandes perdas nas produções de milho, 
mandioca e inhame nas lavouras que ficam distantes 
das casas.

Pragas atingem lavoura de feijão

Calendário agrícola
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A horta:

Pontos positivos:

•	 Algumas famílias plantam hortas pequenas a medias  
(até 400m²) para o consumo familiar e umas até vendem 
verduras para merenda escolar através do PAA/CONAB.

•	 Há um grande potencial de desenvolvimento das hortas 
para o próprio consumo das famílias.

•	 Pode-se integrar a horta com a produção de galinhas 
caipiras no sítio (alimentação para as galinhas e uso do 
esterco para a adubação da horta).

•	 É possível desenvolver sistemas de produção comercial 
irrigada de melancia e tomate, entre outros. Alguns 
produtores já começaram ou estão com projetos de 
investir neste tipo de sistema. 

•	 A produção de melancia tem saída: atravessadores 
levam caminhões cheios de melancia do assentamento 
para a cidade (infelizmente o preço não é muito bom).

•	 Pode se agregar valor às hortaliças fazendo conservas 
(pepinos, beterrabas, cenouras) e polpa de tomate.

•	 Poderia desenvolver hortas medicinais para uso familiar.

 

Pontos de atenção

•	 Dificuldades para controlar as pragas (vaquinha, 
formigas, entre outras). 

•	 Dificuldades para conseguir sementes diversificadas e 
de qualidade na região.

•	 Necessidade de conhecer a origem do esterco de gado 
usado para adubação (pode “queimar” as folhas se foi 
usado herbicida no pasto). 

•	 Na época da chuva, o excesso de água praticamente 
impossibilita a produção de folhas se não tiver uma estufa. 

•	 É praticamente impossível comercializar hortaliças para 
fora, sendo produtos perecíveis que não aguentam as 
condições de transporte.

•	 O investimento numa infraestrutura mínima é 
considerado caro (cerca, lona, caixa d´água) por não 
ter comercialização dos produtos.

•	 Dificuldade para valorizar a qualidade orgânica 
dos produtos por não ter assessoria ou sistema de 
certificação.

O pomar:
Boa parte das famílias nas comunidades plantam 
pequenos pomares diversificados no quintal e ao 
redor da casa. As frutíferas mais comuns são as espé-
cies cítricas (laranja, mexerica, limão), o mamoeiro, as 

 A horta do seu Antônio, Nova Esperança

Cristina e Cicero, em sua propriedade em Santa Clara

bananeiras, mangueiras e uma diversidade de frutos 
como cupuaçu, graviola, carambola, cajá-manga, ace-
rola, araçá, caju, goiaba, cocos, abacaxis, entre outros.

Pontos positivos:

•	 Pode-se agregar valor às frutas através do 
beneficiamento, fazendo doces, compotas e conservas 
e, num futuro próximo, quando a energia chegar, 
polpas.

•	 O plantio de banana vai bem na região e há um 
grande potencial de produção.

•	 Existem várias frutas nativas que ainda merecem ser 
melhor aproveitadas como o açaí e o guaraná.

•	 O abacaxi é uma fruta que tem comércio e dá para 
transportar.

 

Pontos de atenção

•	 Ninguém vende frutas in natura, a não ser um 
pouquinho para CONAB. Não existe comércio local e 
as condições de transporte impedem o escoamento 
de frutas frágeis.

•	 Muita matéria prima se perde por falta de 
aproveitamento. 

•	 Falta incentivo, capacitação e acompanhamento para 
desenvolver a fruticultura, como maracujá, abacaxi e 
guaraná, por exemplo.
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O café: 
O café robusta, da variedade Conillon, já foi um dos carros-
chefe da economia do PA Nova Cotriguaçu, no entanto, 
com a crise mundial do café, na década de 90, e a baixa do 
preço, muitos produtores desistiram e até arrancaram seus 
cafezais. Contudo, a produção continua significativa em 
termos de volume e de renda para as famílias. Atualmente, 
em Cotriguaçu, a safra está avaliada em  20 000 sacos, 
ou seja, 1.000 toneladas/ano no município, produzidos 
principalmente no assentamento. 

Pontos positivos:

•	 Há compradores para a produção de café.

•	 Alguns produtores deixam a regeneração natural de certas 
espécies mais interessantes no meio do café: garote, ipê, etc.

•	 Pode se desenvolver plantios de café agroflorestal e 
adotar práticas de adubação verde para melhorar a 
qualidade da produção e controlar o mato.

•	 Poderia se beneficiar o café diretamente nas comunidades 
para agregar valor.

Pontos de atenção

•	 Há pouca opção para vender a produção: se vende para 
cafeeiras privadas que funcionam no núcleo urbano de 
Nova União e o preço não é bom.

•	 A maioria não capina por falta de mão de obra e usa 
herbicidas para controlar as ervas daninhas no café.

•	 Muitos produtores pagam  mão-de-obra para a colheita 
e essa contratação diminui o lucro.

•	 Alguns produtores também usam fungicidas e inseticidas 
para controlar a broca e as formigas.

•	 Vários cafezais ficam doentes ou amarelados devido ao 
mau manejo: exposição ao sol e aos venenos matam a 
vida da terra.

Pé de café carregado, Nova Esperança

O cacau: 
A produção de cacau na região está se desenvol-
vendo e cada vez mais famílias estão plantando 
essa fruta.

 

Pontos de atenção:

•	 As amêndoas, consideradas ainda de qualidade 
média, estão sendo vendidas para atravessadores de 
Colniza ou de Alta Floresta.

•	 Os macacos pregos e barrigudos provocam perda na 
produção de cacau.

•	 Em anos anteriores, muitos plantios novos sofreram 
uma grande mortalidade por falta de orientação, 
plantios atrasados, ataques de cutias.

Desfrutando a sombra e a fruta do cacau, Nova Esperança

 

Pontos positivos:

•	 A região presenta um potencial interessante para produção 
de cacau, em parte por não ter muita incidência da doença 
da vassoura de bruxa, graças à estação mais seca do ano 
que evita a proliferação do fungo.

•	 A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC) tem interesse de apoiar o desenvolvimento da 
produção nessa região e começou a oferecer sementes 
e assistência técnica na região.

•	 Existe potencial para aproveitar os diferentes subprodutos 
do cacau para agregar valor a produção nas comunidades: 
polpa, chocolate caseiro, licor, mel, etc.

•	 Os plantios podem ser realizados com técnicas 
agroflorestais e podem ser uma oportunidade de   
retorno econômico em áreas de reflorestamento.
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A pupunha:
Muitas famílias já tem uma área plantada com  
pupunha (entre 1500 e 6000 pés).

Pontos positivos:

•	 Na região, os palmitos são de boa qualidade 
e existe comércio garantido, existindo várias 
palmiteiras na região.

•	 A semente da pupunha lisa é bem valorizada.

Pontos de atenção:

•	 No primeiro ano do plantio, a pupunha nova 
morre muito durante o período da seca. Não 
tem irrigação, falta sombreamento.

•	 Falta orientação técnica para o manejo 
coreto da pupunha. 

•	 Os macacos e o besouro da pupunha 
provocam perdas.

Além desses plantios mais comuns, 
alguns produtores ainda plantam 
castanha, cupuaçu e tecas.

Cabeças cortadas de pupunha, Nova Esperança

B) O que se cria?

Gado bovino:
A grande maioria das famílias tem gado, principal-
mente gado de corte (nelore) ou misturado com 
gado leiteiro (girolanda, jersey). Os pastos planta-
dos são capim braquiária e um pouco de mombaça 
e brizantha que dominam a paisagem do PA Nova 
Cotriguaçu. Os produtores do PA não fazem engorda 
do gado e costumam vender os bezerros de oito 
meses para alguns negociantes.

 
Pontos positivos:

•	 A produção leiteira está ganhando força no município 
e no PA Cotriguaçu, sob o incentivo dos laticínios, 
porém ainda são rebanhos pequenos e com produção 
fraca a media. 

•	 Já se encontram sete tanques resfriadores no PA. 

•	 A chegada da energia para triturar vai facilitar a 
produção de ração no sítio.

•	 Há um grande potencial de melhoria da produção 
através da adoção de boas práticas agropecuárias e 
de manejo adequado das pastagens (piqueteamento 
e rotação, arborização, etc.)

 
Pontos de atenção:

•	 A pecuária de corte é extensiva, com uma carga muito 
baixa de uma cabeça/hectare em média. 

•	 O sistema de arrendamento da pastagem é uma forma 
comum, porém cara de se adquirir cabeças de gado: 
existem muitos custos embutidos.

•	 Há uma variação sazonal forte da produção. Isso 
se observa tanto no preço dos bezerros como nas 
entregas de leite.

•	 Ainda não se faz adaptações de infraestrutura para 
desenvolver a pecuária de leite de forma adequada.

•	 Devido às condições das estradas, a coleta do leite 
pelos laticínios fica interrompida às vezes, provocando 
perdas de produção. 

•	 Há problemas de “morte súbita” nos pastos e a incidência 
da “erva”  causa uma grande mortalidade no rebanho. 
Além disso, há muito cupim na pastagem e um pouco de 
cigarrinha no verão.

Rebanho bovino misto em Ouro Verde
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A criação de porcos e galinhas:

As famílias geralmente criam galinhas e 
porcos soltos no quintal ou em chiqueiros 
e galinheiros rústicos para autoconsumo 
da carne e ovos. Os animais são tratados 
com milho produzido no sítio ou com-
prado na vizinhança.

 

Pontos positivos:

•	 Há um bom potencial para desenvolver 
a criação de galinhas e porcos caipiras, 
valorizando a produção do sítio em 
pouco espaço, se tiver orientação para 
alimentação alternativa dos animais e 
capacitação sobre manejo sanitário. 

•	 Existe certa demanda local para carne 
de frango e de porco, com possibilidade 
de vender nas comunidades do PA e até 
na cidade. 

 
 

Pontos de atenção:

•	 Muitas famílias precisam comprar o 
milho para a criação e, por encarecer, 
não se desenvolve muito a prática.

•	 Uma das dificuldades é a mortalidade 
das aves, principalmente por predação e 
pelas condições na épocas de chuva e de 
seca fortes.

•	 Outra dificuldade é a falta de estrutura 
adaptada, tanto para porcos como para 
galinhas. 

O João tratando os porcos com milho
Apicultura: 
São poucos os apicultores na região e no município de 
Cotriguaçu, apesar de vários produtores demonstrarem 
interesse em começar desenvolver um apiário. 

Pontos positivos:

•	 Existe um bom potencial para produção na região 
com várias floradas que podem ser aproveitadas.

•	 O preço da CONAB é de R$ 20/kg.

Pontos de atenção:

•	 Faltam incentivos e mobilização, além de equipamentos 
e capacitação em manejo de apiários para desenvolver 
uma produção de mel na região.

•	 A Associação APICOTRI está parada e o material de 
beneficiamento está encostado. Muitos produtores 
que começaram a criar abelhas perderam os enxames 
por falta de manejo ou devido à proximidade do pau 
de balsa que intoxica as abelhas.

Piscicultura:
A piscicultura é uma atividade recente e em desenvolvi-
mento na região e existe uma grande expectativa das 
famílias para ver o desenvolvimento dessa cadeia na região.

Muitas já criam peixes de forma experimental, para o pró-
prio consumo, em tanques abastecidos por gravidade ou 
em pequenas represas nos córregos.

Pontos positivos:

•	 A região, por ser rica em água apresenta um potencial 
interessante para piscicultura, porém, seria necessária uma 
análise da água e da terra para avaliar esse potencial de 
forma mais precisa.

•	 E fácil conseguir alevinos.

Pontos de atenção:

•	 A produção não é integrada ao mercado e ainda não existe 
frigorífico próximo.

•	 Não há técnicos e produtores formados na região para 
poder orientar a produção de forma adequada.

•	 A piscicultura é uma atividade que pode ter um grande 
impacto ambiental  e, por isso, precisa de várias autorizações 
e licenças para ser desenvolvida de forma legal, o que 
constitui um obstáculo para os assentados interessados.

Galinheiro rústico, Santa Clara Criação de peixes no PA
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C) O que se colhe da natureza? 

O extrativismo não é uma prática comum nas comu-
nidades e está focado, principalmente, na castanha 
do Brasil, vendida in natura (de forma natural) a atra-
vessadores, e no coco de babaçu, que serve de lenha 
e com o qual se fabrica a farinha do mesocarpo para 
alimentação da família e das criações. 

Além disso, há aproveitamento de madeira seca para 
tirar lascas e lenha.

Pontos positivos:

•	 Existe um grande potencial em relação ao babaçu, 
sendo muito comum nos pastos e podendo aproveitar 
os outros produtos como a castanha, o óleo, a torta 
e o carvão.

•	 Existem outros produtos potenciais do extrativismo na 
região como sementes florestais, óleo de copaíba, açaí 
e buriti.

Pontos de atenção:

•	 Tinha mais castanheiras antigamente na região. 

•	 Ainda há pouco conhecimento local do potencial dos 
produtos do extrativismo e não existe cadeia organizada 
localmente para a sua valorização econômica. 

•	 É necessário desenvolver uma cultura e promover a 
adoção de práticas de manejo sustentável de produtos 
florestais não madeireiros. 

Esse auto de infração colocou o PA em terceiro lugar 
entre os 100 maiores desmatadores, de acordo com 
o MMA (2009).

“Atualmente, 51% da área do PA Nova Cotriguaçu já 
foi desmatada e 59% das APP’s estão  degradadas”

Hoje em dia, uma área com pasto “vale” duas 
vezes mais do que coberta com a floresta.

Além disso, muitos não veem retorno econômico 
ao manter a floresta em pé e acham injusto manter 
até 80% das suas áreas cobertas com florestas “sem 
poder usá-las de forma produtiva.

D) Gestão dos Recursos Naturais e desafios 
ambientais atuais

 1. A valorização da floresta em pé
O município de Cotriguaçu está situado no bioma 
amazônico.

Os agricultores foram estimulados a derrubar e 
queimar parte da floresta de seus lotes, como forma 
de ocupar a terra, plantando pastos e cultivando 
suas roças.Algumas vezes as derrubadas foram 
realizadas sem orientação  em áreas de proteção 
permanente dos topos de moro ou de beira de rio 
que são áreas protegidas por lei. Em 2007, o IBAMA 
multou o INCRA em R$ 50 milhões por destruir e 
danificar quase 47 mil ha de floresta amazônica, 
no Projeto de Assentamento Nova Cotriguaçu.  

Maria faz farinha de  
mesocarpe de babaçu

Cacho de cocos de babaçu

Paisagem de pastagem com APP desmatada na beira do rio e preservada em topo de morro
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2. As queimadas 

A  prática das queimadas, além de prejudicial para 
as pessoas, também pode provocar catástrofes como 
incêndios ,   causando perdas nos sistemas de produ-
ção como plantios perenes de café, cacau, etc.

 “Em 2006, o PA Nova Cotriguaçu estava em 
segundo lugar nos assentamentos com maior área 
queimada” (Dados do satélite AQUA, Imazongeo 
(2006), e em 2010, foram contabilizados 110 focos 
de calor no PA (ICV).

O uso do fogo é comum na região, usado para “lim-
par” as derrubadas, as juquiras, e os “matos” dos 
pastos pastos do “mato”.

Os agricultores falam que é necessária a “passagem 
de um fogo forte para produzir bem, pois a cinza 
diminui a acidez do solo, embora temporariamente. 
Segundo eles, enquanto não houver mecanização e 
uso de calcário para corrigir a terra e se ter uma roça 
permanente, “o fogo parece ser a única solução viá-
vel” para conseguir produzir.

3. A conservação do solo e das águas
Os solos dessa região, como em toda região amazô-
nica, são conhecidos por serem frágeis e pobres,  pois 
concentrarem sua fertilidade na matéria orgânica 
acumulada pela floresta apenas na sua parte mais 
superficial. 

A passagem repetitiva do fogo queima toda essa maté-
ria orgânica, deixando o solo mais  frágil à invasão 
de ervas daninhas como grama de égua, carrapicho, 
capoeiraba, pé de galinha, coxão, guaxuma, vassoura, 
etc. A terra pode se tornar improdutiva e endurecida, 
em estágio avançado de degradação , ponto no qual 
é bem difícil  recuperá-la.

Além disso, como a região é de grandes relevos, exis-
tem processos de erosão em diversos graus, onde a 
terra não ficou protegida das chuvas.

Roça de tocos em Nova Esperança

Em alguns lugares, “as pedras crescem” e, em 
outros, se vê a abertura de valetas profundas de 
vários metros. Até desmoronamentos foram obser-
vados na região. Poucos usam técnicas simples de 
conservação do solo, como plantios em curvas de 
nível ou uso cobertura morta para proteger a terra 
do sol e das chuvas fortes. 

Outro problema comum na região é a degradação 
provocada pelo pisoteio do gado perto dos reservató-
rios d´água formados nos córregos.

Isso, junto a falta de proteção dos cursos de água onde 
as APP foram derrubadas, provoca o assoreamento 
dos riachos e das nascentes (enchem de terra e/ou 
areia) e várias minas d´águas e córregos da região che-
gam a secar durante o verão.

Rio Juruena em Cotriguaçu, MT
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4. Conscientização ambiental e recuperação das áreas degradadas

Recentemente, começou a melhorar o controle das 
queimadas e o prejuízo provocado pelo fogo (des-
truição das lavouras de café) diminuiu bastante.

O trabalho da brigada do PREVFOGO, além de ajudar 
no combate a incêndios e de dar orientação para rea-
lizar queimadas na época certa e de forma controlada, 
provocou uma conscientização nas comunidades.

Esse trabalho de sensibilização sobre a conserva-
ção dos recursos naturais e sobre a importância 
das áreas de preservação começou a ter efeito 
na prática: muitos agricultores agora preservam 
as matas ciliares ou estão deixando a floresta se 
recuperar nas beiras de rios. 

Muitas vezes, o que impede que isso aconteça 
é o custo que os agricultores têm para cercar as 
APPs, para impedir  ou limitar o acesso do gado 
às margens do riacho. Além desse gasto o produ-
tor também precisa instalar bebedouros para os 
animais nos pastos, o que representa um investi-
mento a mais.

Por outro lado, a pressão da fiscalização ambien-
tal aumentou bastante e vários produtores já 
foram multados por queimadas inadequadas ou 
falta de conservação da reserva legal do lote. 

Enquanto alguns se queixam “da perseguição do 
IBAMA e da SEMA”, muitos entendem que “tem 
que esquecer o passado, não adianta pensar que 
pode continuar desmatando”. Isso significa que 
“tem de sair do sistema de desmatar e produzir 
só bois”. Tem que diversificar mais e adotar novas 
práticas e tecnologias: “O fogo não adianta mais, 
tem que ter ferramentas, trator”. 

“Tem que se conscientizar e tem que se organizar.”

Também se fala que “o clima mudou muito: anti-
gamente as chuvas começavam em agosto. Hoje, 
começa em outubro e vai até maio”. Existe o 
sentimento de que a mudança climática já está 
provocando um aumento sensível da temperatura: 

Juventude e educação ambiental:  
uma chave para o desenvolvimento sustentável

“o sol tá mais forte”, e isso influencia nos plan-
tios (café e pupunha), que sofrem mais na época 
crítica do verão. Muitos produtores já concordam 
que deixar um pouco de sombreamento é 
importante nos plantios.

Também se observa que muitas famílias estão  
preservando algumas espécies que se regeneram 
naturalmente no pasto, como os pés de babaçu, 
ipê, jenipapo, cerejeira, garrote, cedro, etc. 

5. Os agrotóxicos
Nas comunidades, se reconhece com facilidade o 
grande uso de “veneno”, em particular de herbici-
das tanto para controle de invasoras como para fazer  
aceiros. Pouca gente roça manualmente e quase nin-
guém usa roçadeira costal, pelo alto custo e  porque 
as pedras atrapalham.

Até para limpar fundos de quintal e beiras de estra-
das é comum “passar veneno” sem atenção com a 
proximidade de habitações, com as possíveis conta-
minações de fontes d´água.

Preocupante é que, de modo geral, o uso de agro-
tóxicos é realizado de forma inadequada, sem uso 
de equipamento de proteção individual, provocando 
mal estar e até intoxicação de pessoas.

Além disso, não há fiscalização dos produtos utiliza-
dos, geralmente vendidos sem notas fiscais e sem o 
recolhimento  das embalagens por parte dos forne-
cedores. Esse material acaba sendo queimado junto 
com o resto do lixo, no quintal de casa.

Ronaldo e Leon, brigadistas do PREVFOGO, mostram 
o viveiro de mudas nativas de Nova Esperança Falta de assistência técnica compromete a colheita
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E) Associações e organização comunitária

 

Associação dos Pequenos Produtores  

Rurais Nova Esperança:

•	  Fundada em agosto de 1994

•	  Não se sabe o número exato de sócios 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais Juntos 

Chegamos Lá, da comunidade de Novo Horizonte:

•	 Fundada em janeiro 2009

•	 23 sócios

Associação dos Pequenos Produtores Rurais Santa Clara:

•	 Fundada em Outubro de 2008

•	 36 sócios

As associações comunitárias de Nova Esperança, 
Novo Horizonte e Santa Clara enfrentam uma série 
de dificuldades comuns para a grande maioria das 
associações do PA do município.

Dificuldades de gestão:

O difícil acesso aos centros administrativos e à 
capaci tação em associativismo para as lideranças 
locais fazem com que surjam  muitas dúvidas e falta 
de informação sobre “papeladas” e procedimentos 
de gestão no dia-a-dia das associações dificultando a 
organização dessas associações.

Em particular, erros ou omissões de prestações de 
contas acabam gerando pendências e multas para as 
associações que ficam com restrições para operarem. 

Dificuldades de mobilização e de articulação:

Parte das famílias não se interessa mais pelos 
assuntos comunitários, ou até fica desconfiada 
quando se fala em associação. “Ninguém confia 
mais, nem quer entrar na associação.“ Muitas 
pessoas também comentam da armadilha da poli-
ticagem e não querem que associações se tornem 
dependentes de apoios de grupos políticos. 

Além disso, muitas vezes as lideranças se tornam 
sobrecarregadas por ter de assumir várias tarefas 
e viagens, além da mobilização da comunidade 
e da procura de apoios institucionais e recursos 
(máquina de arroz, por exemplo).

As pautas geralmente ficam focadas em assuntos 
de estradas, energia, transporte escolar e INCRA, 
ou quando existe uma novidade, uma urgência 
a resolver, etc. Raramente se discute produção, 
meio ambiente e temas semelhantes. Nesse 
contexto, fica difícil criar uma visão coletiva do 
desenvolvimento das comunidades e as associa-
ções não se reúnem com regularidade.

Os desafios da organização comunitária:

As famílias entendem a importância da organiza-
ção para conseguir avançar, querem autonomia e 
o fortalecimento das suas associações para elabo-
rar projetos, pois  buscam “conseguir melhorias 
para as comunidades”.

As mulheres rurais das comunidades de Nova 
Esperança, Novo Horizonte e Santa Clara resol-
veram se organizar e fundaram seus próprios 
grupos, a fim de ter um espaço próprio,  para 

Grupo de Esperança elegendo sua diretoria

ter mais liberdade para discutir os assuntos que 
dizem respeito diretamente às mulheres e para 
construir, juntas, alternativas de geração de 
renda, autonomia e dignidade.
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3. Planejamentos estratégicos dos grupos: 
construindo um caminho juntos

A) O que é o planejamento estratégico e como se faz?

Durante as oficinas de planejamento estratégico os participantes refletiram sobre a importância planejar 
dessa etapa: 

 

Trata-se de um processo de tomada de decisões coletivas para determinar quais são ações o grupo vai 

realizar para chegar a seu objetivo: 

•	 Assim, se organiza os objetivos e as ações em função 
das prioridades do grupo, sem esquecer-se de responder 
as diferentes perguntas: “O quê e quanto? Como fazer 
para realizar esse objetivo? Quem faz? Quando? Do que 
vamos precisar e quais são as possíveis parcerias que 
podemos fazer para conseguir?”

•	 Enfim, tem que socializar esse planejamento, deixar bem 
claro para todo mundo do grupo e de fora do grupo o que 
são os objetivos e o que se pretende alcançar. Isso ajuda o 
grupo a fortalecer sua identidade e até a mobilizar recursos, 
como para processos de divulgação e de mobilização de 
recursos para fora do grupo por exemplo.

Esse trabalho de planejamento é difícil, mas é uma base 
sólida para o grupo trabalhar. Ele serve de documento 
de referência para todos, e pode ser aproveitado, por 
exemplo, para elaborar projetos, ou ainda, no futuro, 
para o grupo se situar na sua caminhada, ver o quanto 
já conseguiu avançar e planejar os próximos passos.

•	 Primeiro tem que escolher o quê o grupo vai querer, 
aonde quer chegar;  olhar para o diagnóstico construído 
e decidir qual é o problema mais urgente a resolver, a 
prioridade do grupo. Também observar o que o grupo 
pode alcançar por si só, e o que não depende do grupo. 

•	 Com isso na cabeça, se constrói a visão do futuro 
do grupo:  um sonho coletivo que serve de guia 
para o grupo seguir seu caminho, igual os reis magos 
que olhavam para o cometa brilhando nos céus para 
encontrar seu caminho. Cada participante se recolhe 
um momento e pensa por si, com calma e carinho, 
no que deseja para o futuro do grupo. Em seguida, o 
grupo analisa quais são os elementos mais importantes 
e, debatendo, monta uma visão do futuro coletiva.

•	 Agora que se tem um destino, só falta pensar qual 
é o caminho a traçar para chegar lá. Para acertar, 
é importante se basear numa análise do que é 
realmente possível fazer, em particular pensando em 
informações técnicas e resgatando as pistas traçadas 
pelo  diagnóstico participativo.

Grupo durante apresentação do projeto Cotriguaçu Sempre Verde
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B) Grupo de trabalho com agricultura diversificada da  
comunidade de Nova Esperança 

“Nós, Agricultores e Agricultoras familiares da 
comunidade de Nova Esperança, PA Nova Cotri-
guaçu, queremos:

•	 Produzir plantios anuais com mecanização (ter lavoura 
branca permanente), desenvolver hortas e plantios 
perenes (frutíferas), criar peixes e desenvolver nossa 
produção leiteira

•	 Valorizar nossos recursos naturais (babaçu, castanha) 
e beneficiar nossos produtos na comunidade  
(fábrica artesanal)

•	 Comercializar nossos produtos com preço bom, graças 
à organização do grupo

Para isso precisamos nos unirmos e nos organizarmos, 
ter uma associação forte e legalizada e obter a regula-
rização fundiária e ambiental das nossas propriedades

Com essa organização pretendemos ser reconhe-
cidos, trazer benefícios para a comunidade e fazer 
valer nossos direitos (saúde, educação, estradas, 
acesso ao crédito, comunicação, trator...)

Seu plano estratégico (2012-2014):

Objetivo específico 3: 
Desenvolver nossa produção para aproveitar melhor 
nossa terra sem agredir o meio ambiente

Ações estratégicas: 
•	 Mecanização e correção da terra para que todas as 

famílias tenham um roçado produtivo para seu sustento

•	 Capacitações e assistência técnica para desenvolver 
alternativas de produção agroecológica, sem veneno e 
sem fogo (ICV, EMPAER, CEPLAC, intercâmbios, etc.) 

•	 Elaboração de projetos produtivos para adquirir 
equipamentos e desenvolver:

 > A produção leiteira

 > Sistemas de plantio em consórcio e reflorestamento 
com Sistemas Agroflorestais (SAFs), em particular 
com: espécies florestais nativas, café, cacau, castanha, 
pupunha, seringa, cupuaçu, laranja, abacate, araçá, 
guaraná, caju, pimenta do reino, etc.

 > A criação de pequenos animais (galinhas, porcos, 
carneiros) de forma integrada (produção de ração caseira)

 > A piscicultura

Objetivo geral: 
Organizar a comunidade para produzir e vender, 
respeitando e valorizando nossos recursos naturais

Objetivo específico 1: 
Fortalecer a organização comunitária 

Ações estratégicas: 
•	 Mobilização da comunidade e reativação da associação 

existente 

•	 Busca de informação sobre associativismo, regularização 
fundiária e ambiental

•	 Articulação e reivindicação do atendimento junto aos 
poderes públicos e órgãos responsáveis

•	 Desenvolvimento dos nossos valores e demonstração 
de união, dinamismo, força de vontade e solidariedade 

Objetivo específico 2: 
Valorizar nossos recursos naturais e nossa produção 
através do seu beneficiamento

Ações estratégicas: 
•	 Capacitação em boas práticas de beneficiamento e 

fabricação (BPF)

•	 Restauração e adequação da infraestrutura do barracão 
comunitário

•	 Aquisição de equipamentos através de projetos e 
doações 

•	 Divulgação e comercialização dos produtos 
(mapeamento dos espaços de comercialização)

Oficina sobre cultivo de horta orgânica
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O grupo de Mulheres da Esperança

“Nós, grupo de mulheres da Esperança, queremos 
um grupo de mulheres fortalecido, com o envolvi-
mento a participação de mais mulheres realizando 
nosso sonho de conseguir uma vida digna, com 
renda própria, com união para fazer valer os planos 
e projetos.

Queremos conseguir um lugar nosso para se reunir 
e trabalhar.

Para isso, nós queremos desenvolver a produção de 
frutas e verduras com qualidade, com capacitação 
e acompanhamento técnico e trabalhar o beneficia-
mento a fim de aproveitar melhor esses produtos e 
conseguir comercializá-los agregando valor.”

As mulheres da Esperança elaborando seu planejamento

Ações estratégicas:

•	 Articulação com os outros grupos de mulheres de 
Novo Horizonte e Santa Clara, e a troca com outros 
grupos fora do PA

•	 Melhoria da organização do grupo, em particular a 
formação em liderança e em associativismo

•	 Construção de um regimento interno e documentação 
das participantes

•	 Mobilização da comunidade para conseguir um lugar 
(terreno, cozinha)

Objetivo específico 3: 
Agregar valor à produção através de técnicas de 
beneficiamento e de estratégias de comercialização 
sem atravessadores

Ações estratégicas:
•	 Formação, intercâmbios e cursos sobre técnicas de 

beneficiamento, boas práticas,  higiene, gestão e 
comercialização

•	 Aquisição de equipamento: triturador, material de 
cozinha, etc.

•	 Articulação de parcerias (SMEC, STTR e AFEP, APRNU) 
para acessar mercados institucionais (CONAB, PNAE) ou 
espaços de comercialização solidária: feira, exposições

Hoje as mulheres da Esperança estão começando 
a desenvolver um trabalho de beneficiamento de 
frutas e artesanato para conseguir renda própria.

Seu Planejamento estratégico (2012-2014):

Objetivo Principal: 
Desenvolver projetos de geração de renda para 
o grupo de mulheres da Esperança da comuni-
dade de Nova Esperança- PA Nova Cotriguaçu, 
para conseguir uma vida digna no campo

Objetivo específico 1: 
Desenvolver sistemas de produção agroecológica 
para produzir hortaliças e frutas sem agredir o 
meio ambiente

Ações estratégicas: 
•	 Formação / capacitação sobre horticultura e fruticultura 

orgânica, adubação, plantio, controle de pragas e 
realização de intercâmbios

•	 Aquisição de equipamentos adequados para produção 
ao longo do ano e para proteção das culturas: cercas, 
lona, material de irrigação 

•	 Obtenção de sementes de qualidade e diversificadas

•	 Implantação de uma horta comunitária no futuro 
(com poço artesiano comum, mas cada uma com 
seu canteiro)

Objetivo específico 2: 
Fortalecer a participação das mulheres no grupo

Selma ao lado de doces e trabalhos de  
crochê realizados pelo grupo
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C) O grupo de trabalho com agricultura diversificada da  
comunidade de Novo Horizonte 

“Nós, Agricultores e Agricultoras familiares da comu-
nidade de Novo Horizonte, PA Nova Cotriguaçu, 
queremos desenvolver plantios perenes consorcia-
dos, melhorar nossa produção leiteira, criar pequenos 
animais e implantar tanques de piscicultura.

Queremos fortalecer nossa associação comunitária 
“Juntos chegamos lá” para poder beneficiar e comer-
cializar nossa produção com preço justo.

Seu planejamento estratégico (2012-2014):

Objetivo geral: 
Desenvolver uma produção sustentável e se 
organizar para beneficiar e comercializar nossos 
produtos com preço justo

Objetivo específico 1: 
Diversificar nossa produção e desenvolver alternativas 
que respeitam o meio ambiente

Ações estratégicas: 
•	 Capacitação através de cursos, treinamentos, e 

intercâmbios (ICV, SENAR, SEBRAE, etc.) sobre 
sistemas agroflorestais (SAFs) e práticas de consórcios 
com café, adubação verde e orgânica, piscicultura, 
avicultura, suinocultura, manejo de pastagens, 
inseminação artificial, boas práticas de ordenha, 
administração rural e planejamento das propriedades

•	 Acompanhamento técnico do ICV, CEPLAC, EMPAER, 
SAMA, etc.

•	 Acesso à mecanização e correção de terra

Objetivo específico 2: 
Se organizar para fortalecer a associação, beneficiar 
com qualidade e comercializar com preço justo

Ações estratégicas: 
•	 Promoção de reuniões, articulação, procura de 

informação e elaboração de pautas de reivindicações 
e de trabalho

•	 Mobilização da comunidade e arrecadar fundos, 
promovendo festas e mutirões

•	 Fortalecimento da gestão da associação (curso de 
associativismo/cooperativismo, deixar a documentação 
em ordem), procurando assessoria do ICV, SAMA, 
contador

•	 Elaboração de projetos (curso /oficina a partir das 
demandas práticas)

•	 Elaboração de estratégias de comercialização 
(divulgação dos produtos, mapeamento dos 
compradores e dos espaços de comercialização, 
realização de um estudo de mercado) 

•	 Desenvolvimento do patrimônio da associação 
(barracão) e aquisição de equipamentos para 
armazenamento, beneficiamento e comercialização 
da produção: tanque esfriador de leite, máquina de 
beneficiar café, triturador, freezer, despolpadora, 
defumador, etc.

Agricultores familiares de Novo Horizonte realizando seu planejamento

Para isso, queremos adquirir uma máquina de 
beneficiar café, um caminhão e um trator agrícola 
equipado.

Também queremos a melhoria das estradas da comu-
nidade, o acesso a uma educação de qualidade (uma 
escola) e a serviços de saúde.”
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“Nós, grupo de mulheres Primavera, da comuni-
dade de Novo Horizonte – PA Nova Cotriguaçu, 
queremos conquistar uma renda própria atra-
vés do fortalecimento do grupo, se organizando 
para diversificar a produção e valorizá-la com 

Seu planejamento estratégico (2012-2014):

Objetivo Principal: 
Desenvolver atividades de geração de  
renda e comercialização solidária

 
Objetivo específico 1:  
Desenvolver sistemas de criação de pequenos ani-
mais (galinhas e porcos) e comercialização  com 
preço justo

 
Ações estratégicas:
•	 Acompanhamento técnico da produção nas áreas 

(CSV) 

•	 Capacitação técnica através de cursos e treinamentos 
(infraestrutura, manejo reprodutivo e sanitário,  
alimentação e fabricação de ração caseira, boas 
práticas e leis) e de visita de intercâmbio

•	 Trabalhar com transformação e, em particular, 
defumação de produtos para agregar valor

•	 Mapear espaços de venda e encontros/eventos e 
montar estratégias de divulgação

Grupos de mulheres Primavera fazendo seu planejamento

preço justo, sem atravessadores, graças a 
comercialização em grupo.

Nós queremos um lugar nosso, adequado para 
se reunir e com uma cozinha.”

O Grupo de mulheres Primavera, da comunidade de Novo Horizonte:

Objetivo específico 2: 
Fortalecer o grupo através da organização e da con-
quista de um lugar (meta: de 10 a 20 mulheres)

 
Ações estratégicas:
•	 Organização da documentação (secretaria, livro, 

estatuto/regimento interno do grupo e rotina de 
reuniões)

•	 Conquista de um lugar para reuniões e trabalho, 
mobilização da comunidade para construção do 
barracão comunitário
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D) O grupo de trabalho com agricultura diversificada da  
comunidade de Santa Clara

Seu plano: 

Eixos de trabalho Principais ações estratégicas

Sistemas de produção 

sustentáveis e adoção de 

melhores práticas agrícolas

- Implantação de sistemas melhorados com café consorciado, café clonado, poda do 
café, adubação verde e controle integrado do mato /praga

- Visitas de intercâmbio a experiências de cafeicultura agroflorestal

- Capacitação sobre SAF: plantio, manejo, controle de pragas etc.

- Correção da terra

- Solicitação de cursos e capacitações junto ao SENAR e Secretaria de Ação Social (do 
município?)

Armazenamento, 

beneficiamento, 

transformação

Aquisição de equipamentos como: 

- Máquina para beneficiar café com qualidade

- Tanque resfriador de leite

Comercialização e  

acesso ao mercado

- Organização do grupo para comercialização do café 

- Informação sobre mercados institucionais e PNAE

- Articulação com a COOPERCOTRI

- Participação na feira de agricultura familiar de Nova União 

Meio ambiente

- Debate / informação sobre CAR, RL e APP, Código Florestal (TNC e ICV) e 
regularização ambiental

- Capacitação sobre RAPP e reflorestamento: conhecimento das espécies e métodos 
de RAD.

- Sementes e mudas (pedido junto a SAMA), inclusive de espécies nativas, 
(organização da coleta de sementes e formação de muda no viveiro de Ouro Verde e 
Nova Esperança),

Gestão da associação 

(participação, financeira, 

comunicação)

- Desenvolver o plano estratégico da associação

- Curso de associativismo

- Curso de elaboração de projetos

- Assessoria da associação (reunião com contador, etc)

Articulação política - Capacitação e formação de liderançasMulheres quebrando o babaçu durante a oficina
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Objetivo específico 2: 

Desenvolver trabalhos de artesanatos

Ações estratégicas:
•	 Capacitações (SENAR)

•	 Começar com o que a gente sabe, se reunir

•	 Conquista de apoios (bater nas portas da ação social, 
CRAS, SAMA, lideranças comunitárias, etc.)

•	 Divulgação e comercialização dos produtos 
aproveitando os eventos, feiras, exposições

O grupo de Mulheres da Paz, da comunidade de Santa Clara

volvermos artesanatos, agregar valor através da 
transformação dos produtos e para diversificar a 
produção. Nós queremos ser um grupo de mulhe-
res forte e unido, para conquistar novos horizontes, 
dignidade e autonomia.”

“Nós, grupo de mulheres da Paz, da comunidade 
de Santa Clara, PA Nova Cotriguaçu, queremos 
uma cozinha equipada para beneficiar nossos pro-
dutos e transporte para comercializá-los com um 
preço justo. Queremos nos capacitar para desen-

Seu planejamento estratégico (2012-2014): 

Objetivo Principal: 

Desenvolver alternativas de geração de renda 
para as mulheres do grupo

Objetivo específico 1: 

Trabalhar com beneficiamento da  
produção para agregar valor

Ações estratégicas:

•	 Conquista de um lugar com cozinha: parceria com a 
associação comunitária e com a igreja

•	 Levantamento e valorização do potencial (produção 
de frutas, receitas e mercado) e dos saber-fazeres 
do grupo

•	 Capacitações e intercâmbios sobre fabricação de 
compotas, doces, conservas, farinha

•	 Elaboração de projetos para conseguir equipamento 
adequado

•	 Comercialização dos produtos sem atravessadores 
(mercados e feiras locais, venda direta, cooperativa, 
entre outros)

Mulheres da Paz refletindo sobre seu futuro Oficina de diversificação da renda familiar
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4. Considerações finais e reflexões sobre a  
implementação dos planejamentos estratégicos

A construção desse diagnóstico e dos planejamen-
tos dos diferentes grupos de agricultores representa 
apenas o primeiro passo (o mais difícil) de uma longa 
caminhada em busca do desenvolvimento sustentá-
vel das comunidades.

Nesse momento, se destacou a importância da par-
ticipação na construção coletiva do conhecimento, 
tanto na análise dos problemas como no desenho de 
soluções e novos caminhos.

Isso é a chave que garante o reconhecimento por 
todos e dá ao trabalho um valor de autodetermina-
ção política.

Agora tem de sair do papel! Mãos à massa!

As últimas palavras dessa cartilha, deixamos para os 
próprios agricultores e agricultoras, avaliando o seu 
trabalho*:

“Achei um futuro melhor.”

“Teve uma boa participação, bastante gente veio e 
tudo mundo se expressou naquilo que queria.”

“A oficina foi importante. Nossa parte é se unir.”

“A gente precisava aprender a colocar nossas ideias 
em comum e falar pros demais.”

“Na segunda oficina foi menos gente, mas foi quem 
tem interesse e isso que é importante.”

“Tem gente que quer tudo para amanhã, mas não é 
assim; aluno começa pela primeira serie.”

“Mesmo que começa devagarzinho, tem que se reu-
nir e cada um fazer sua parte.”

“Comecei, não quero parar, quero ver o futuro.”

“É muito importante esse trabalho de planejamento, 
apesar de cansativo.”

 
“Isso ajuda. É um incentivo grande para nós.”

“Vai mudar nossa realidade. Muitas vezes a gente fica 
meio perdida, sem objetivos. A partir do momento 
que entendemos e temos como produzir e como 
vender, o nosso sonho vai se realizar. Agora com 
acompanhamento, incentivo e o esclarecimento do 
ICV, vamos avançar”.

* As declarações foram coletadas durante as reuniões dos grupos, 
durante os momentos de conversa.

O sorriso da Dona Marta



Projeto Cotriguaçu Sempre Verde

58

CHEVEZ, O. 2002. Diagnóstico Rápido Participativo 
de Agroecossistemas dos Municípios de Juruena e 
Cotriguaçu.

EIRÓ, F. TRICAUD, S. 2009, Impacto social do Projeto 
Poço de Carbono Peugeot / ONF Brasil e diagnóstico 
socioeconômico do PA Juruena

GOMES, P. C. 2008.  Amazônia dos Rios: modelagem 
participativa da gestão do uso do solo para o 
empoderamento local. Brasília, 282 p.: il.

Tese de Doutorado. Centro de Desenvolvimento 
Sustentável, Universidade de Brasília.

Instituto Centro de Vida – ICV. 2010. Análise de 
Contexto e Caracterização dos Atores Sociais do 
Bloco de Conservação Juruena – Apuí. 120p.

MMA, IBAMA, ICM, 2011. Plano de Manejo do 
Parque Nacional do Juruena, Encarte 2 – Análise 
da Região da Unidade de Conservação. Consultado 
online: http://www.parquenacionaldojuruena.com.
br/home/downloads/Encarte 2 - PNJu.pdf

Secretaria de Desenvolvimento Territorial/MDA, 2010. 
Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável. 
Território da Cidadania do Noroeste, 2010 Mato Grosso.

TITO, M.R., NUNES, P.C., VIVAN, J.L. 2011. 
Desenvolvimento Agroflorestal no Noroeste de Mato 
Grosso: Dez anos contribuindo para a conservação e 
uso das florestas. 1 ed. Brasília, Brasil. PNUD, SEMA/
MT e Icraf.  Projeto Promoção da Conservação e 
Uso Sustentável da Biodiversidade nas Florestas de 
Fronteira do Noroeste de Mato Grosso (BRA/00/
G31).134p. 

WEBER , M.J. Histórico De Cotriguaçu. Gabinete do 
Prefeito Municipal. Consultado online no21/04/2012: 
http://ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/
historico_conteudo.php?codmun=510337

Bibliografia consultada

http://www.parquenacionaldojuruena.com.br/home/downloads/Encarte%202%20-%20PNJu.pdf
http://www.parquenacionaldojuruena.com.br/home/downloads/Encarte%202%20-%20PNJu.pdf
http://ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=510337
http://ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=510337


www.icv.org.br

ApoioRealização


	Lista de Siglas e Abreviaturas
	Introdução
	O projeto Cotriguaçu Sempre Verde

	1. O contexto regional
	A)  Amazônia e o Arco de desmatamento
	B) A região Noroeste do Mato Grosso
	C) O município de Cotriguaçu

	2. O Diagnóstico Socioeconômico e 
Ambiental das Comunidades
	A) O que é o diagnóstico e como se faz?
	B) Principais resultados do diagnóstico
	1. Localização das comunidades 
	2. Uma região de terras férteis e de muitas águas
	3. Como se vive nas comunidades?
	4. Um pouco da História do P.A Nova Cotriguaçu:
	5. Principais sistemas de produção e comercialização: 
identificando oportunidades e desafios da agricultura familiar no P.A. Nova Cotriguaçu
	A) O que se planta?
	B) O que se cria?
	C) O que se colhe da natureza? 
	D) Gestão dos Recursos Naturais e desafios ambientais atuais
	E) Associações e Organização comunitária



	3. Planejamentos estratégicos dos grupos: Construindo um caminho juntos
	A) O que é o planejamento estratégico e como se faz?
	B) Grupo de trabalho com agricultura diversificada da 
Comunidade de Nova Esperança 
	C) O grupo de trabalho com agricultura diversificada da 
Comunidade de Novo Horizonte 
	D) O grupo de trabalho com agricultura diversificada da 
Comunidade de Santa Clara

	4. Considerações finais e reflexões sobre a 
implementação dos planejamentos estratégicos
	Bibliografia consultada: 


