
PROJETO SEMEANDO 
- METAS FÍSICAS  - 

Abrangência: 

Pontes e Lacerda 

Mirassol D´Oeste 

Jauru 

Porto Esperidião 

Vale de São Domingos 

Comodoro 

Vila Bela da Santíssima Trindade 

Apoiar e fortalecer 350 famílias de  

agricultores familiares através de: 

 Implantação/recuperação de 250 hectares 

de Sistemas Agroflorestais (SAFs); 

 Instalação de 500 colmeias; 

 Apoio na produção de mudas em 04 vivei-

ros; 

 Apoio em 04 unidades de beneficiamento 

da produção; 

 Apoio nos processos de comercialização 

da produção; 

 Assistência Técnica (ATER) aos grupos 

beneficiados. 

Este projeto recebe 
recursos do 

www.fundoamazonia.gov.br 

 

Ministério do 
Desenvolvimento, 

Indústria 

Ministério do 
Meio Ambiente 

CENTRO DE  

TECNOLOGIA  

ALTERNATIVA - CTA 
VALE DO GUAPORÉ - MT 

BR-174, Km 05, Comunidade do Cataco 
Pontes e Lacerda - Mato Grosso 
Caixa Postal 122 
CEP: 78.250-000 
Celular: (65) 9932-0481 / 9971-2808 
E-mail: ctamt@ctamt.org.br 
Página eletrônica: www.ctamt.org.br 

 

Instituição Aglutinadas: 

ARPA 

APA 

Organizações, Grupos e Comunidades Beneficiadas: 

CTA 

ARPA 

APA 

COPRAF 

COOPERMAF 

ACA 

COOPERJAURU   

Central de Associações 

Grupo de Mulheres Margarida Alves 

Associação Indígena Niorchi Haukina 

Associação Produtiva Indígena Chiquitana 

Associação dos Trabalhadores Rurais da Gleba Jatobá 

mailto:ctamt@ctamt.org.br
http://www.ctamt.org.br


Apoiar o fortalecimento da agricultura familiar em municí-
pios do bioma Amazônia da região sudoeste do Estado 
de Mato Grosso, por meio da implantação e consolidação 
de Sistemas Agroflorestais (SAFs), do apoio às estrutu-
ras coletivas de beneficiamento da produção e da estru-
turação de canais de comercialização de produtos oriun-

dos dos SAFs.  

 

Agricultores e agricultoras familiares, assentadas e as-

sentados e Comunidades Indígenas. 

 

Produção Agroflorestal  
Está previsto o plantio de 250 hectares de novas áreas de Sistemas 
Agroflorestais (SAFs) nos municípios abrangidos pelo Projeto, envol-
vendo aproximadamente 250 famílias.  
Também está prevista a instalação de 500 caixas 
de abelhas (colmeias). 
 
O Projeto apoiará diretamente os SAFs com a 
aquisição de insumos agrícolas, instalação 
de 4 viveiros comunitários, custeio da 
produção das mudas, aquisição e a 
instalação de caixas de abelhas 
(colmeias), bem como a prestação de 
assistência técnica. Serão instaladas 
500 caixas de abelhas com a expecta-
tiva de aumento na produção de mel 
em torno de 12 toneladas/ano. 

 

 

Beneficiamento da Produção Agroflorestal  

As atividades objetivam agregar valor aos produtos agroflorestais 
produzidos na região e também na produção oriunda dos SAFs im-
plantados pelo Projeto. Haverá modernização e ampliação de estru-
turas para o beneficiamento da produção existentes. Estas unidades 
de processamento são cozinhas comunitárias polpa de frutas até 
pequenas agroindústrias para a produção de farinha, pães, biscoitos 

e doces. 

Serão implantadas e/ou modernizadas 5 uni-
dades de processamento e 2 casas do mel. 
Serão adquiridos equipamentos e custeados 
os gastos de transporte da produção para 
as estruturas de beneficiamento e também 
das mercadorias para os mercados consumi-

dores.  

 

Assim, está prevista a aquisição de dois 
furgões, um para atender as unidades de 
processamento e o outro para atender as 
casas do mel. A unidade de beneficia-
mento de alimentos do CTA também será 

modernizada. 

COMODORO 

VILA BELA DA  
SANTÍSSIMA TRINDADE 

PONTES E LACERDA 

JAURU 

PORTO ESPERIDIÃO MIRASSOL D´OESTE 

VALE DE SÃO DOMINGOS 

Entidade Aglutinadora: 

CTA—Associação Centro de Tecnologia Alternativa  

Entidades Aglutinadas: 

ARPEP—Associação Regional de Agricultores e Agricul-

toras Familiares de Mirassol D´Oeste 

APA—Associação Portense de Apicultores e Agriculto-

res da Agricultura Familiar de Porto Esperidião 

 Comercialização de Produtos Agroflorestais  
Serão trabalhados os mecanismos que permitam que os produ-
tos da região e dos grupos apoiados pelo Projeto sejam comerci-
alizados nos mercados locais e os institucionais.  
No mercado institucional de alimentos destacam-se o Programa 
de Aquisição de Alimento (PAA), que propicia a aquisição de 
alimentos de agricultores familiares, com isenção de licitação, a 
preços compatíveis aos praticados nos mercados regionais, e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que deter-
mina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos do FNDE na 
compra de produtos da agricultura familiar para alimentação 
escolar na rede pública de ensino.  
A Central de Abastecimento e Vendas da Agricultura Familiar 
(Central das Associações) realizará estes serviços através do 
escritório de comercialização em Pontes e Lacerda, tendo um 

agente de comercialização e um veículo por 
todo o período do projeto.  

O escritório de comercialização será 
responsável por articular os contratos 
relacionados ao PAA e PNAE nos gru-
pos beneficiados e nos governos, além 
de e promover e apoiar a comercializa-

ção junto à rede varejista dos municípios. 

 

Atividades Transversais  

 Formação e Capacitação 
O apoio para os agricultores e agricultoras familiares será em 
temas relacionados à implantação dos SAFs, na operação das 
unidades de processamento e na comercialização de produtos 
nos mercados institucionais. Será realizado no Centro de Forma-
ção do CTA e capacitará 30 agricultores e 
agricultoras familiares. O custeio do Curso 
será mantido pelo Projeto e terá parceria 
com uma instituição de ensino superior. 

 

 Assistência Técnica (ATER) 
Será disponibilizada serviços de assistên-
cia técnica aos agricultores e agricultoras 
familiares beneficiários do Projeto para a 
implantação e consolidação de SAFs e nas unidades de proces-
samento e casas do mel. A equipe de ATER é composta de um 
coordenador técnico e dois técnicos agropecuários. 


