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Modelo de Proposta de Projeto 
1. Informações gerais 
 

Informações gerais do projeto 
Organização de candidatos CAT - Clube Amigos da Terra de Sorriso 
Título do projeto Garantindo a produção sustentável de soja, restauração de áreas 

ribeirinhas e apoio às cadeias de suprimentos da agricultura 
familiar em Sorriso, Mato Grosso – "Cultivando a Vida 
Sustentável" 

Área de país e projeto Brazil – Sorriso, Mato Grosso 
Commodities agrícolas ou 
florestais  

Soja, leite, frango,  mel, frutas,  legumes e swines 

Parceiros do projeto  CAT Sorriso, Local Farmers, Municipal Government,  EMPAER, 
Family Farmers Association 

Data de início proposta 01/11/2019 Data de 
término 
proposta 

31/12/2021/31/2021 

Orçamento total do projeto EUR 1. 761.372,83 
Contribuição Setor Privado EUR 1. 083.823,86  (61,5% da contribuição privadaem  espécie) 
Instituições Financeiras de 
Contribuição 

 

Contribuição Setor Público  
Contribuição solicitada ao 
IDH  

677.548,97 000 milhões de dólares 

Resumo do projeto  Promover o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola 
na região de Sorriso  através de uma Produção, Abordagem de 
proteção e inclusão, onde no pilar de Produção o objetivo é 
alcançar 150.000 ha de soja produzidos sob boas práticas 
agrícolas, utilizando como referência a certificação RTRS, que 
significa aproximadamente 540.000 toneladas de soja produzida 
responsável; no pilar de Proteção o objetivo é ter até 334ha em 
processo de restauração e conservar 50.000ha de vegetação 
nativa, incluindo a criação de 5 unidades de conservação 
privadas (protegidas com status de tiggal); e no pilar de inclusão 
o objetivo é organizar  280 agricultores da agricultura  familiar 
por meio de associativas,  e fornecer assistente técnico para 4  
cadeias produtivas  (leite, mel, frutas e hortaliças), para qualificar 
em atividades produtivas e criar os mecanismos para o 
desenvolvimento das atividades produtivas de forma sustentável 
, visando o aumento da produção e da renda. Como o 
desmatamento hoje em Sorriso está ocorrendo principalmente 
dentro dos assentamentos, o pilar de Inclusão deste projeto 
abordará essa questão prestando assistência técnica às famílias 
que ali vivem. 
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2. Candidato ao projeto, implementador e outros parceiros 
 

Detalhes e contato do candidato ao projeto 
Nome completo da 
organização 

Clube Amigos da Terra de Sorriso - CAT 

Forma jurídica de entidade Associação rural sem fins lucrativos - ONG  
Nome completo e 
representante legal de 
posição 

Anadir Regina Graça Paiva 

Endereço da organização Av. Marginal Esquerda, 1415, Bom Jesus, 78890-000, Sorriso, Mato 
Grosso 

Nome da pessoa de contato Christina Delicato  
Detalhes de contato da 
pessoa de contato 

cristina@catsorriso.com.br 
 

Pessoa de contato financeiro 
para este Aplicativo 
(responsável pela fin. 
reportando ao IDH) 

 

Auditor financeiro do 
Requerente e detalhes de 
contato 

 

Papel principal e 
responsabilidades no projeto 

Parceiro de implementação 

Experimente projetos 
semelhantes e por favor 
descreva como essa 
experiência se relaciona com 
este projeto proposto  (listar 
no máximo 2 projetos, se 
possível, com um link para 
sites ou um anexo onde mais 
informações são fornecidas) 

1) Projeto Pessoas que Produzem e Preservam - Este projeto 
desenvolve trabalhos para a adesão de produtores de soja de 
média e grande escala ao processo de Certificação RTRS 
(www.catsoriso.com.brwww.catsoriso.com.br);. 

2) Projeto Agroecologia - Este projeto desenvolve ações com 
agricultores familiares para a produção de jardineiros e frutas  
em Sistema Orgânico  (www.catsoriso.com.br); 

Liste o nome e a posição do 
pessoal designado para este 
projeto 

- Anadir Regina Graça Paiva – President of CAT Sorriso; 
- Cristina Delicato – Coordenadora de Projetos da CAT Sorriso; 
- Décio Eloi Siebert – Consultor Ambiental – Presidente do IPAC 

e Desenvolvedor de Projetos 
 

3. Descrição do projeto e plano de trabalho  

3.1 Contexto da área do projeto 
 

O projeto será desenvolvido no município de Sorriso-MT, que possui uma área territorial total de 
9.347.556 km2, o que equivale a 934.755,60 hectares, dos quais 707,3 mil hectares são explorados com 
culturas anuais e permanentes. 

O município de Sorriso é considerado o maior produtor de soja e milho do país, produzindo 17% da 
soja mato-grossense e 3% do Brasil. 

Segundo o IBGE, a produção de soja de Sorriso em 2017 foi de 2,2 milhões de toneladas. A receita 
agrícola total do município, somando a produção de milho e algodão, foi de R$ 3,3 bilhões. O município 
teve participação de 1,0% no valor total de produção do país. 
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O Valor Bruto Adicionado do Setor Agropecuário na economia do município de Sorriso em 2016, 
segundo o IBGE, foi de R$ - 1.361,55 bilhões de reais, representando 29% do Produto Interno Bruto-PIB 
do município, representando 29% do total. 
 

 
 

Segundo o IBGE (2017), dos 579.102,43 hectares de culturas anuais, 547.878.340 ha  são 
cultivados  por meio de sistema de plantio direto, que corresponde a 94,60% da área cultivada 
total 

Mapa 
O mapa abaixo mostra a localização do município de Sorriso (local do projeto) dentro dos limites da 
nossa Paisagem, que é o estado de Mato Grosso. 

29%

15%

56%

GROSS	DOMESTIC	PRODUCT	- SORRISO	(MT)	- 2016

Farming
Industry
Services
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Sorriso está localizada em uma área de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia, como mostra 
o mapa abaixo. 
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O mapa abaixo mostra o uso do terreno e a cobertura fundiária do município de Sorriso, dividido por 
categorias de uso para o ano de 2017. 
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Terra de produção e proteção alvo de projeto 
 

Tamanho da 
área (ha) 

Uso da 
terra/cobertura 
da terra 

Status legal Que parte da área 
é diretamente alvo 
do projeto? 

Outras 
informações 
relevantes 

706.402,43  Lavouras anuais 
e permanentes 

Safras anuais 
579.102,43 ha 
Culturas 
Permanentes 
127.300 ha, todas 
dentro de terras 
privadas 

150.000 ha (área 
sob certificação 
RTRS) 
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275,616 
 

Vegetação 
nativa 
preservada 

4.628 ha (unidade 
de conservação 
estadual) 
270.988ha 
(propriedades 
privadas) 

50.000 ha  

2.223ha Áreas 
ribeirinhas com 
necessidades de 
restauração  

Áreas ribeirinhas de 
acordo com o 
Código Florestal 

333,7  O projeto visa 
recuperar 333,7ha 
de áreas ribeirinhas 
degradadas 

7,366.52 Assentamentos Assentamentos 
criados por l 
egislation 
municipaleestadual 

2,380 Nesta fase do 
projeto, serão 
atendidas 280 
famílias, 237 
famílias do 
Assentamento 
Jonas Pinheiro, 26 
famílias do Projeto 
Casulo e 17 famílias 
do Cinturão Verde 
de Sorriso. 

 

Importância da área de projetos em cenário mais amplo 
 
Como parte da nossa abordagem paisagística no Brasil, o projeto está inserido em uma área onde está 
ocorrendo a implantação de um compacto de PPI. No final de abril de 2019, foi assinado um 
Memorando de Entendimento entre a IDH, o setor privado local e nacional, a sociedade civil e o 
Instituto PCI formalizando a visão do município em direção a uma floresta inclusiva, econômica, de 
baixo carbono e produção agrícola. Por meio desse convênio, os participantes definiram um conjunto 
de metas para que o município alcance uma produção agrícola mais sustentável, focada 
principalmente na soja, na produção de etanol de milho, energia solar e piscicultura, entre outras, bem 
como qualificação profissional, recuperação de áreas de preservação permanente e regularização 
fundiária. 
Este projeto está sendo projetado para apoiar as regiões para entregar algumas das metas, onde no 
pilar de Produção o objetivo é alcançar 150.000 ha de produção de soja sob boas práticas agrícolas, 
utilizando como referência a certificação RTRS, que significa aproximadamente 540.000 toneladas de 
soja produzida responsável; no pilar de Proteção, o objetivo é ter até 334  ha em processo de 
restauração e conservar 50.000  ha de vegetação nativa, incluindo a criação de 5 unidades de 
conservação privadas (área protegida   com status legal); e no pilar de inclusão do o objetivo é organizar  
280 agricultores da  agricultura familiar por meio da Associacao , e fornecer assistente técnico para 4  
cadeias produtivas  (leite, mel, frutas e hortaliças), para se qualificar em atividades de produção e criar 
os mecanismos para o desenvolvimento das atividades produtivas de forma sustentável , visando o 
aumento da produção e da renda. 
Como uma das metas finais do pacto PCI construído em Sorriso é criar uma Área de Sourcing 
Verificada para as commodities produzidas na região, o projeto contribuirá com até 540.000 toneladas 
de soja produzida responsável, ao mesmo tempo em que oferece uma área conservada substancial de 
quase 50.000 ha.  
Os produtores de soja da região de Sorriso estão geralmente preocupados com o cumprimento da 
legislação ambiental e, como tal, têm poucas áreas de preservação permanente degradadas e uma 
área significativa de vegetação nativa preservada.  
Os agricultores familiares nos assentamentos também têm poucas áreas de preservação permanente 
degradadas e as áreas de proteção à vegetação nativa (reserva legal) são coletivas 
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3.2 Descrição da questão principal  
O projeto atenderá dois grupos distintos de agricultores e, por isso, as ações devem ser desenvolvidas 

levando em conta as particularidades de cada grupo. 
Para os 25 produtores de grãos de 27 fazendas participantes do Programa de Certificação RTRS, com 

uma área total certificada de 118.036 hectares, o trabalho será voltado para criar incentivos para mantê-
los no sistema de produção sustentável. Dado que os produtores estão tendo dificuldade em 
comercializar seus créditos obtidos através da Certificação RTRS, conectar esses agricultores com 
potenciais compradores desses créditos será crucial. Além disso, para resolver problemas de degradação 
de áreas de preservação permanente, será prestada assistência técnica para a restauração dessas áreas. 
Para otimizar os resultados da produção de grãos, serão organizadas oficinas sobre técnicas de produção 
sustentáveis e mecanismos de comercialização. Também serão realizados trabalhos para identificar e 
incentivar novos produtores da região do PCI Sorriso a aderirem ao Programa de Produção Sustentável. 
Pretende-se desenvolver atividades com 10 novos produtores (somando 32.000 ha de terras produtivas 
sob boas práticas agrícolas), prestando assistência técnica na recuperação de áreas degradadas e dando 
instruções para alcançar a produção sustentável de grãos, com o objetivo de incluí-las no sistema de 
certificação RTRS, atingindo assim 150 mil hectares de soja certificada na região de PCI Sorriso. 

Além disso, há fatores que dificultam o assentamento e o desenvolvimento de mudas plantadas em 
áreas de restauração florestal, especialmente em locais onde ocorrem espécies exóticas de grama, como 
a "braquiária". O controle de formigas cortadores de folhas é muitas vezes difícil, principalmente porque 
as áreas de restauração estão localizadas longe da fazenda de propriedades.  

Para os agricultores familiares da cidade de Sorriso, especialmente as 237 famílias do Assentamento 
Jonas Pinheiro , 26 famílias do Projeto Casulo e das 17 Famílias do Cinturão Verde, será necessário 
organizar as cadeias produtivas e promover os 5 programas de produção de frutas, hortaliças, leite, mel 
e aves em andamento, porém, enfrentam problemas desde a viabilidade da produção até a 
comercialização. 

O projeto visa principalmente organizar os produtores através das cadeias produtivas dos programas 
que foram criados e alguns novos que estão sendo propostos, para que possam ter bons resultados na 
comercialização de seus produtos, o que atualmente não acontece. A administração municipal criou os 
programas, porém os agricultores não conseguem viabilizar devido à falta de organização, que é qual é o 
principal aspecto que o projeto pretende fazer. 

Com o objetivo de buscar outras alternativas de produção e renda para os agricultores familiares 
jonas pinheiro, pretende-se também viabilizar projetos de suinocultura, por meio de parceria com a 
empresa Nutribrás. 

Os agricultores familiares precisam do Cadastro Ambiental Rural e regularização fundiária de suas 
parcelas para ter acesso ao crédito rural. 

Os 280 agricultores familiares que serão atendidos pelo projeto estão sendo capazes de produzir, 
mas por não estarem devidamente organizados, não têm os canais para vender seus produtos e lucrar. O 
projeto propõe buscar parcerias com supermercados de Sorriso e região da área produtiva, para 
aumentar a participação na oferta de merenda escolar e outros canais de comercialização, para viabilizar 
a produção de agricultores familiares. Essa é a organização das cadeias produtivas com as qual se 
pretende trabalhar. 

O projeto tem três objetivos principais, divididos em três pilares de ação, conforme indicado abaixo: 
 
1. Fortalecimento da produção 
local de soja responsável 

  
2. Restauração de áreas 

ribeirinhas degradadas (APPs) 

 3. Apoio técnico às cadeias de 
suprimentos da agricultura familiar 

(mel, leite, frango, 
frutas e legumes 

          
1.1 Engajamento de novos 

agricultores interessados em 
participar do projeto –  10  

agricultores 

 2.1 Determine o passivo 
total das fazendas em 

termos de áreas ribeirinhas 
(APPD) e reserva legal  –  37 

propriedades 

 3.1 
Diumdesenvolvimentognóstico  
e definição de uma visão de longo 

prazo e plano estratégico formam a 
agricultura familiar - 280 
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1 1.2 Elaborar um 
diagnóstico socioambiental 
das fazendas interessadas 
em participar do projeto  –  

35  agricultores 

 
2.2 . Elaborar Projetos para 
a recuperação de áreas de 
preservação permanente 

degradadas  –  35  
propriedades 

 3.2 Definição de uma visão de 
longo prazo e plano estratégico 
para a agricultura familiar - 280 

          

1.3 Com base neste 
diagnóstico, um plano será 

desenvolvido e o 
proprietário se 
comprometerá 

voluntariamente a colocá-lo 
em ação –  35  fasrmers 

 2.3 Estabilishment das 
unidades de demonstração 
de restauração para medir 

custos e restaurações 
methodologiers de acordo 

com a realidade local - 1 

 3.3 Regularização fundiária –  237  
imóveis e apoio à regularização 
ambiental (CAR) de 280 imóveis 

          
1.4 Assistência técnica sobre 
melhores práticas de gestão 
é prestada às fazendas que 
são novas no projeto –  10  

agricultores 

  
2.4 Assistência técnica 

prestada ao processo de 
restauração –  355  

agricultores 

 3.4  Criação de estrutura para 
continuidade de projetos e 

expansão e definição de estratégia 
de saída 

          
1.5 Desenvolvimento de 

ações para manter os 
produtores no Programa de 

Certificação RTRS – 25 
agricultores 

  
2.5  Conservação de 50.000 
ha de vegetação nativa 
dentro de propriedades 
privadas 

  

          
1.6 Desenvolvimento de 
acces de mercado para 

produtores sustentáveis e 
para o produto trat é 

produzido sob o projeto – 35 
agricultores 

  
 

  

          
1.7 Ações de Conservação 

 5 RPPN 
    

          
     

3.4 Conceito ou abordagem 
A abordagem é dividida nos três pilares principais apresentados sob o item 3.3. 
 

1. Fortalecimento da produção local de soja responsável 
 

Para atender à demanda global por produção de soja responsável e sustentável, a CAT acredita 
que o padrão RTRS para produção responsável de soja inclui requisitos para impedir a conversão de 
áreas de alto valor de conservação, promover as melhores práticas de gestão, garantir um trabalho 
justo e cumprir as reivindicações de posse da terra. Hoje temos 27 propriedades certificadas de 25 
produtores e pretende-se chegar a 37 propriedades. Nesse contexto, a expansão da certificação RTRS 
nos municípios de Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Lucas do Rio Verde, 
Sinop, Deciolândia e Santa Carmem inclui objetivos como: apoiar produtores de soja certificados rtrs, 
mercado RTRS e promoção da produção sustentável. 

As 27 propriedades, de 25 agricultores,  representam uma área total de 118.036 hectares com 
Certificação RTRS. 

 

Na região composta por um raio de 150 km de Sorriso, existem propriedades que desenvolvem 
gado de baixo rendimento, principalmente porque essas pastagens estão degradadas. Muitas dessas 
propriedades estão sendo alugadas para agricultores tradicionais de soja nesta região. A pecuária 
está sendo possível nesta região através da prática de integração lavoura-pecuária desenvolvida 
pelos produtores de soja. A grama é semeada e semeada no final do ciclo da soja e após a colheita do 
grão, o gado é colocado nessas áreas. O novo plantio de soja é feito sob sistema de plantio direto 
sobre a palha de grama existente. Os 25 produtores certificados pela RTRS, bem como os 10 
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produtores destinados a serem incluídos no projeto, pretendem expandir suas áreas de plantio, 
alugando áreas degradadas de pastagens nesta região. A expansão global do plantio de soja na área 
a 150 km de Sorriso pode chegar a 10% e dos 35 agricultores objeto do projeto, cerca de5%. 

 

 
 

Para promover a expansão das áreas sustentáveis de produção de soja, por meio da agregação 
de novos produtores, é importante que sejam desenvolvidas e apresentadas ações de esclarecimento 
aos agricultores, por meio de visitas e reuniões, as vantagens da inserção neste mercado que tende a 
crescer significativamente nos próximos anos. 

A organização de um workshop para transferência de tecnologia de sistemas de produção 
(Livestock  Farming  Integration-LFI/EMBRAPA/EMBRAPA) e alternativas de cobertura de solo sem 
caixa com visitas à unidadede demonstração é um mecanismo de mobilização e motivação dos 
agricultores a aderirem ao sistema. produção sustentável e Certificação RTRS. 

Da mesma forma, a conversão para produção sustentável de soja em áreas degradadas ou sub 
usadas dentro do território da PCI Sorriso é uma alternativa viável para aumentar o número de 
produtores certificados naquela região. 

Realizar diagnósticos socioambientais das propriedades e, posteriormente, prestar assistência 
técnica é um mecanismo atrativo para atingir no projeto. 

Essa expansão permitirá que a produção de soja nessa área seja mais responsável/sustentável por 
meio da adoção de Melhores Práticas de Gestão ou Esquemas de Certificação, como a RTRS. Como 
referência, o RTRS será usado e a conformidade legal como referência significativa de impacto. A 
área para se tornar uma área certificada ou não dependerá da demanda do mercado por esses 
produtos. Portanto, a atividade em torno de conectar a produção local com o mercado exigente é 
crucial para apoiar essa expansão. 

Os mecanismos de valorização da produção são fundamentais para a manutenção e crescimento 
da produção sustentável na região do PCI Sorriso, bem como para a junção de novos parceiros. 

 

O objetivo no final do projeto é alcançar uma área total de 150.000 hectares de Certificação R  
TRS. Atualmente, a área total sob produção responsável é de 118 mil hectares 

 
2. Restauração de áreas ribeirinhas degradadas (APPs) 
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A ocupação agropastoril no município de Sorriso teve início no início da década de 1970 e foi 
intensificada nas duas décadas seguintes (1980 e 1990) com a entrada da soja, que rapidamente se 
expandiu por toda a região aumentando significativamente as taxas de desmatamento observadas 
nesse período. As taxas de desmatamento foram fortemente reduzidas no início dos anos 2000, 
mantendo-se relativamente estáveis em torno de 1.000 hectares/ano nos últimos anos, cerca de 25 
vezes menor do que as taxas de desmatamento observadas anteriormente (25.000 hectares/ano). 
Podemos dizer que o uso do solo em Sorriso está em alto nível de consolidação, o que significa que o 
foco principal da região é a restauração de áreas degradadas causadas pelo processo de ocupação 
passado. 

Nesse sentido, este pilar do projeto se concentrará na restauração de 333,7 hectares de áreas de 
preservação permanente degradadas (APPs), localizadas nas propriedades dos participantes do 
programa de certificação RTRS. Além disso, a necessidade de gerar conhecimento sobre o assunto 
para as condições locais é crucial para fornecer o modelo de restauração mais econômico para os 
agricultores assistidos. Para isso, o projeto tem como objetivo criar uma unidade de demonstração 
para medir custos e produzir conhecimento local sobre o tema da restauração. 

Pretende-se aplicar uma técnica de restauração que inclua a mistura de sementes agrícolas e 
florestais seguindo uma lógica de sucessão florestal. Ao misturar sementes nativas e estrume verde 
com areia, há uma entrada homogênea propícia à formação da estrutura florestal. Esse sistema, 
conhecido como semeadura direta,pode colocar duas ou até dez vezes mais árvores por hectare e 
pela metade do custo do plantio de mudas. 

A assistência técnica direta será prestada aos 35 produtores e para demonstrar os resultados e 
disseminar as melhores técnicas de recuperação de áreas degradadas, um Seminário e um Dia de 
Campo serão realizados em uma Unidade de Demonstração de Recuperação de Área Degradada 
(DU). instalado em uma propriedade já certificada pela RTRS. No DU  serão plantadas mudas de 
espécies nativas e semeadura através do Muvuca. 

Por meio dessas ações, pretende-se, além de repassar orientações técnicas, mostrar aos 
agricultores a importância de adaptar suas propriedades às normas ambientais vigentes, para que, 
uma vez cabível, se tornem mais competitivas na comercialização de sua produção. 
3. Apoio técnico às cadeias de suprimentos da agricultura familiar (mel, leite, frango, frutas e 

hortaliças)    . 

No município de Sorriso-MT, que é o maior produtor nacional de grãos, há também pequenas fazendas 
e assentamentos rurais, como o PA Jonas Pinheiro, com 237 famílias assentadas, totalizando uma área 
de 7.366,52 hectares, com lotes de médio porte, de 14,00 a 18,00 hectares cada. 
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A agricultura familiar tem historicamente tido alguns problemas crônicos em seu modelo de atividade 
e organização. A Secretaria Municipal de Sorriso, em conjunto com o CAT, implantou cinco 
programas de apoio às atividades locais de agricultura familiar, da seguinte forma:. 
1) PROGRAMA FRUTAS - No Programa Frutas há 40  agricultores familiares produzindo. As principais 
culturas existentes são: goiaba (25 hectares); coco (20 hectares); banana (16 hectares); manga (14 
hectares); mamão (6 hectares); cítrico (6 hectares); uva (3 hectares); Acerola (2 hectares) e pinheiro 
(2 hectares). 
2) PROGRAMA HORTA VIVA - No Programa Horta Viva há 15 agricultores familiares produzindo em 
uma área total de 25 hectares. Estão sendo produzidos: pepino; Pimenta; abobrinha; tomate; 
cenoura; quiabo; couve-flor; brócolis; pimenta e madeiras (alface, rúcula, salsa). Ainda há mais 12 
agricultores que produzem produtos orgânicos. O objetivo é aumentar para 40 produtores de 
hortaliças  e 20 hortaliças orgânicas,  totalizando 60 agricultores familiares  de hortaliças. 
3) PROGRAMA VITA MEL - O programa Vitamel conta com 45 agricultores familiares produzindo. 
Existe a Casa do Mel que tem o objetivo de comercializar a produção, porém houve problemas de 
organização e gestão desse processo.  Pretende-se atingir a meta de 90 produtores de mel com o 
trabalho organizacional que será desenvolvido. 
4) PROGRAMA MAIS LEITE - O Programa Mais Leite conta atualmente com  10  produtores de leite. 
Muitos que estavam produzindo produção desativada. Os principais motivos, segundo os produtores 
e técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, são a falta de incentivos e o custo dos alimentos, o 
que impossibilita a produção. Pretende-se organizar essa cadeia produtiva do leite para viabilizar a 
produção de  40  produtores inscritos no Programa. 
5) PROGRAMA DE FRANGO - - O Programa Frango está em fase inicial de produção, contando 
atualmente com 9.000 aves no processo de criação. O principal objetivo deste programa é a produção 
de frango livre. Está na fase do projeto, a construção de um Matadouro Municipal.. 
6)  PROJETOS DE PECUÁRIA SUÍNA  - O trabalho será desenvolvido com o objetivo de engajar 20 
agricultores familiares do Assentamento Jonas Pinheiro na atividade de produção de suínos, em 
parceria com a Nutribrás 
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Para que os agricultores familiares tornem sua produção viável e cheguem de forma mais eficaz 
aos mercados consumidores dos produtos produzidos, é essencial que eles estejam organizados por 
meio de cadeias de suprimentos associativas. 

Por isso e para consolidar uma visão de longo prazo, sistêmica e compartilhada entre todas as 
famílias que praticam a agricultura familiar na cidade de Sorriso, especialmente a comunidade 
localizada no assentamento Jonas Pinheiro, envolvendo atividades sociais, culturais e especialmente 
produtivas. Para alcançar a sinergia e a co responsabilidade de todos os agricultores envolvidos neste 
projeto, pretendemos utilizar a metodologia do programa Cultivando Boa Água (CAB), implantado 
na Bacia do Paraná 3, no oeste do estado do Paraná, que atua diretamente. com agricultores 
familiares na construção de processos de sustentabilidade e seus sistemas de produção. Os 
resultados são extremamente significativos na medida em que são reconhecidos nacional e 
internacionalmente por várias instituições governamentais e internacionais, como a ONU. Para 
aproveitar esse longo processo de aprendizagem, o projeto pretende contratar um consultor 
especializado que liderou o processo da CAB no Paraná para alcançar os resultados desejados dos 
Programas de Mel, Leite, Frango,  Frutas e Hortaliças que já estão sendo desenvolvidos no município 
de Sorriso. 

Os resultados alcançados até agora não são satisfatórios. Sabe-se que o pequeno sucesso dos 
agricultores familiares em Sorriso se deve basicamente à falta de organização nas cadeias produtivas, 
o que faz com que os produtores tenham dificuldades na comercialização de sua produção, a falta de 
assistência técnica, a dificuldade de acesso ao crédito bancário e  os problemas de regularização 
fundiária e ambiental. A abordagem do programa é concordar com os agricultores familiares sobre o 
tipo de assistência técnica que desejam, as formas de sua organização e o estabelecimento de novos 
canais de comercialização para sua produção. Também serão desenvolvidas ações para auxiliar na 
regularização fundiária e ambiental. A forma de apoio será definida de acordo com os agricultores, 
por meio das atividades programadas na metodologia de trabalho, através da qual, ao final do 
projeto, pretende-se estabelecer um plano de assistência técnica para cada um desses programas, 
bem como a definição da melhor forma. fornecer às famílias, com foco no aumento da produtividade 
e nas melhores práticas agrícolas. Além disso, através da metodologia que será implementada, serão 
criadas condições para a organização das associações de produtores e, assim, alcançar a 
sustentabilidade na comercialização de sua produção, aumentando assim a renda dessas famílias 

  

Oficina de alinhamento metodológico com as instituições envolvidas 
Será realizada uma reunião de alinhamento metodológico com todas as instituições que 

interagem com o Programa, com o objetivo de apresentar a metodologia e o planejamento proposto, 
bem como delinear o papel de cada instituição no processo. 
Formação de Comitês de Gestão 

Após o processo de alinhamento metodológico e funções institucionais, será formalizado o 
comitê gestor do programa, que terá como objetivo planejar, executar, monitorar e avaliar todas as 
ações e atividades que serão realizadas. 
Treinamento da equipe local 

A partir da constituição do comitê gestor, será definida a equipe de trabalho interinstitucional do 
programa, que será treinada nos procedimentos metodológicos que serão implementados nas ações 
e atividades do programa. 
Visitas programadas à comunidade para o engajamento da liderança 

Serão realizadas seis reuniões de conscientização, envolvendo todas as famílias da agricultura 
familiar envolvidas no projeto, com uma média de 35 famílias por reunião, com duração de 07 horas 
de atividades por reunião, e uma reunião geral de lançamento do programa. O objetivo ao final de 
cada reunião é obter convênio de todas as famílias para a Co-construção do projeto de 
desenvolvimento da cadeia produtiva da agricultura familiar. 

Reunião de Conscientização da Comunidade 
Uma reunião de sensibilização será realizada com todas as famílias do assentamento, a fim de 

obter a licença social e a adesão de todos os moradores ao projeto. Neste momento serão 
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apresentados os objetivos do projeto e a metodologia de trabalho, e através da dinâmica de grupo 
será construída a motivação e o necessário envolvimento da comunidade para o projeto. 

Diagnóstico social, econômico e ambiental da agricultura familiar 
Será realizado um diagnóstico socioeconômico e ambiental, envolvendo todas as unidades 

familiares da agricultura familiar, com o objetivo de delimitar o estado técnico atual e, assim, poder 
estabelecer as metas do projeto. 

Realização de etapas do Workshop Futuro 
As oficinas são baseadas em metodologias de co-construção, onde através de um processo 

participativo é definida uma agenda de ações integradas, que busca contribuir para a elaboração e 
implementação de políticas públicas, voltadas para o desenvolvimento local sustentável - Agenda 21 
da Peça. A comunidade (jovens, crianças, adultos e idosos) está reunida em sua sede/clubes e 
convidada para uma reflexão socioambiental e produtiva, e, de forma participativa, é realizado um 
diagnóstico e planejamento, que contribuem para o mapeamento dos problemas e sonhos da 
comunidade, bem como delineando as ações necessárias para corrigir as questões e alcançar os 
sonhos/metas/metas estabelecidas. O Workshop do Futuro acontece em quatro momentos: 

 Palco "Parede de Lamentação" 
A comunidade expõe seus lamentos, críticas, dificuldades, avaliação de sua situação, 

identificação dos danos ao meio ambiente, dificuldades sociais, econômicas e produtivas, além de 
avaliar sua própria conduta que favorece o contexto atual, especialmente suas relações sociais, 
ambientais e sociais. e econômica como um todo, dentro de uma visão sistêmica e integral, 
apontando os problemas a serem resolvidos 

Árvore da Esperança 
Nesta fase, um vai de lamento a sonho. As aspirações, os desejos de hoje e do amanhã se 

manifestam em todos os aspectos cotidianos e territoriais, estabelecendo os sonhos coletivos da 
comunidade. 

Um passo à frente 
São definidas ações corretivas dos problemas identificados, bem como as ações necessárias para 

a realização dos sonhos, e um plano de trabalho que define o que será feito e qual o papel da 
comunidade nas ações a serem desenvolvidas. 

Elaboração e consolidação do Plano Estratégico 
Nesta fase, será concluído o plano estratégico de sustentabilidade da comunidade, com a 

elaboração dos planos de trabalho e dos instrumentos operacionais, contratos e convênios, 
necessários para a implementação das ações. 

 "Pacto de Sustentabilidade" 
É uma celebração do compromisso com a sustentabilidade da comunidade em todos os seus 

aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais. Neste momento, a comunidade apresenta aos 
atores sociais uma síntese dos resultados das oficinas do futuro, mostrando um quadro da 
comunidade, seus problemas, aspirações, compromissos e prioridades. Compromete-se a uma nova 
conduta, baseada na ética do cuidado, na convivência solidária entre os seres humanos e entre si em 
relação ao seu território, comprometendo-se e corresponsável pelo seu papel, que se integrou aos 
papéis de outros parceiros, que também se comprometem através do pacto e dos instrumentos 
legais, para operacionalizar as ações desenhadas. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
Esta etapa visa implementar as ações delineadas. 

Organização dos Agricultores 
Os agricultores serão organizados de acordo com as atividades produtivas desenvolvidas, processo de 
comercialização e 
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Entradas. Esta organização será realizada sob a forma de comitês internos dos colonos, e não será formal 
em caráter do ponto de vista de constituição de uma personalidade jurídica. Por outro lado, será 
incentivada a implantação ou melhoria de um assentamento/associação de agricultores 
familiares/cooperativa. 
 

Formação de Agricultores em Gestão 
Todos os agricultores receberão as noções necessárias para gerir suas propriedades do ponto de vista do 
planejamento, implementação e comercialização de suas atividades produtivas. Por outro lado, você 
também será capaz de gerenciar sua economia doméstica envolvendo toda a sua renda e despesas 
familiares. Também serão identificados e treinados 20 agricultores familiares em técnicas de gestão em 
associação e cooperativismo, pois os membros terão a responsabilidade de liderar a organização 
cooperativa dos demais participantes do projeto. 
 

Formação de agricultores em sistemas de produção 
Os agricultores familiares serão tecnicamente treinados nos sistemas de produção a serem 
implementados. Esse conhecimento envolverá noções gerais de atividade, mercado, requisitos técnicos 
de qualidade, gestão técnica das culturas e sistemas de produção. 
Paralelamente à formação acima, um grupo de agricultores, preferencialmente jovens com aptidão e 
interesse, será organizado em um processo de formação mais aprofundado para ter os conhecimentos e 
habilidades necessários para que, ao final do projeto, possam prestar a assistência técnica necessária 
dentro da própria comunidade, com a equipe técnica anterior (Prefeitura e Empaer) desempenhando um 
papel consultivo. 
 

Assistência técnica 
A assistência técnica ocorrerá em duas etapas: 
Na etapa 1, durante a execução do projeto, ele será fornecido diretamente pela Prefeitura, Empaer e 
técnicos contratados pelo projeto. 
Na etapa 2, após o término do projeto, ele será assumido diretamente pelos agricultores, especialmente 
os jovens devidamente treinados para esse fim. 
Os sistemas públicos, Prefeitura e Empaer, assumirão um papel permanente de monitoramento, 
assessorando a rede interna de assistência técnica. 
 
 
 

Plano de Negócios das cadeias produtivas 
Cada cadeia produtiva terá um plano de negócios elaborado, contendo um planejamento detalhado da 
implantação de cada sistema produtivo, conectado ao planejamento individual de cada imóvel por 
sistema. 
 

Plano de Negócios familiares 
Cada unidade familiar, resultante de seu próprio processo de formação em economia domiciliar e gestão 
de agricultores familiares, terá um Plano de Negócios Familiar, que conterá não apenas os sistemas de 
produção, mas também todas as atividades não agrícolas, do ponto de vista da receita, despesas e 
investimentos. 
 

Assessoria para acesso a linhas de crédito 
De posse das Cadeias Empresariais das Cadeias Produtivas e do Plano de Negócios familiares, cada 
unidade familiar será assessorada ao sistema financeiro, às políticas públicas e às linhas de crédito, para 
obter os recursos necessários para a implementação das atividades planejadas. 
 

Regularização fundiária e regularização ambiental 
- Apoio na elaboração do Cadastro Ambiental Rural de 280 propriedades de agricultores familiares; 

 

- Provisão para assistência à regularização fundiária do Assentamento Jonas Pinheiro 237 lotes. 
 

Criação de estrutura para continuidade de projetos e expansão e definição de estratégia de saída 
- Com base nas oficinas, defina os atores responsáveis pela manutenção do projeto local; 
- Com base nos resultados alcançados na fase inicial do projeto, definir estratégias de captação com foco 
em parceiros financeiros e de insumos; 
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- Após a implantação das cadeias produtivas, procure novos parceiros para comercializar a produção. 
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3.5 Plano de Trabalho 
Desenvolva seu plano de trabalho de projeto com base na tabela abaixo. Adicione os diferentes pacotes de trabalho, as atividades que fazem parte de cada 
pacote de trabalho e as principais entregas ou marcos relacionados às atividades no pacote de trabalho. Mostre na linha do tempo quando as atividades serão 
implementadas e quando as entregas serão entregues. Adicionar ou mesclar linhas se necessário, por exemplo: adicionar linhas para mais atividades por pacote 
de trabalho ou mesclar linhas no caso de a entrega for resultado da combinação de 2 ou mais atividades. 
 

Pacotes de trabalho Atividades que fazem parte do pacote de 
trabalho 

Principais entregas ou marcos 
2019 2020 2021 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
Pacote de Trabalho 1: 
Fortalecimento da produção local de 
soja responsável 

1.1. ENGAJAMENTO DE NOVOS 
AGRICULTORES INTERESSADOS EM 
PARTICIPAR DO PROJETO 
 

1.1.1. DESENVOLVIMENTO DE 
MATERIAL INFORMATIVO SOBRE 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E 
VANTAGENS NA COMERCIALIZAÇÃO DA 
PRODUÇÃO. 

 
 

 
X 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

      

1.2. ELABORAR UM 
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 
DAS FAZENDAS INTERESSADAS EM 
PARTICIPAR DO PROJETO 

1.2.1  APÓS A IDENTIFICAÇÃO DOS 
AGRICULTORES INTERESSADOS, 
REALIZANDO O DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL DAS PROPRIEDADES 
POR MEIO DE VISITAS 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 
 

 
 
X 

 

 1.3. COM BASE NESTE 
DIAGNÓSTICO, UM PLANO SERÁ 
DESENVOLVIDO E O PROPRIETÁRIO 
SE COMPROMETERÁ 
VOLUNTARIAMENTE A COLOCÁ-LO 
EM AÇÃO 

1.3.1  ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO 
DE PROPRIEDADES 

 X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

1.4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO É 
FORNECIDA ÀS FAZENDAS QUE SÃO 
NOVAS NO PROJETO 

1.4.1 - PROMOVER TREINAMENTOS 
SOBRE AS MELHORES PRÁTICAS DE 
GESTÃO 
 

     
X 
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1.5. DESENVOLVIMENTO DE 
AÇÕES PARA MANTER 
PRODUTORES EM CERTIFICAÇÃO 
RTRS PROGRAM 

1.5.1 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 
PARA MANTER OS PRODUTORES NO 
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO RTRS 
1.5.2 – ORGANIZAÇÃO DE UM WORKSHOP 
DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
(LFI) 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 
 
 

X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

1.6. DESENVOLVIMENTO DO 
ACESSO AO MERCADO PARA 
PRODUTORES SUSTENTÁVEIS E 
PARA O PRODUTO QUE É 
PRODUZIDO SOB O PROJETO 

1.6.1 - ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES 
CERTIFICADOS, QUE PRODUZEM E 
CONSERVAM OS PRODUTORES SE 
REUNIREM-SE COM COMPRADORES DE 
CRÉDITO 

  
 
 

   
 

X 

     

 1.7. AÇÕES DE CONSERVAÇÃO 1.7.1 - CRIAÇÃO DE RPPNS EM 
PROPRIEDADES CERTIFICADAS DE 
PRODUTORES 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

 1.8. PARTICIPAÇÃO NO DIA DE 
CAMPO DA CERTIFICAÇÃO RTRS 

1.8.1. PARTICIPAÇÃO NO DIA DE CAMPO 
DA CERTIFICAÇÃO RTRS  

   
X 

       

Pacote de Trabalho 2: Restauração 
de  333,7  ha de áreas ribeirinhas 
degradadas (APPs) 

2.1. COM BASE NO DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DO ITEM 1.2, 
DETERMINAR O PASSIVO TOTAL 
DAS FAZENDAS EM TERMOS DE 
ÁREAS RIBEIRINHAS (APPD) E 
RESERVA LEGAL. 

2.1.1  – Imagem de satélite de propriedades 
CERTIFICADAS RTRS PARA 
QUANTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA 
LEGAL, APP E ÁREA DE EXPLORAÇÃO 
2.1.2 - RELATÓRIO SOBRE A 
QUANTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA 
LEGAL E EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
X 
 
 

 
X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 

     

2.2. ELABORAR PROJETOS PARA A 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
DEGRADADAS 

2.2.1. - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
PERMANENTES DE PRESERVAÇÃO 
DEGRADADAS (APPD) 

 
 

 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
 

 
 

    

2.3. ESTABILISHMENT DE UNIDADES 
DE DEMOSTRAÇÃO DE 
RESTAURAÇÃO PARA MEDIR 

2.3.1 SELEÇÃO DE PROPRIEDADES PARA 
CRIAR UMA UNIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DE 

 
 

 
X 
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CUSTOS E METODOLOGIAS DE 
RESTAURAÇÃO DE ACORDO COM A 
REALIDADE LOCAL 

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 
PARA IMPLEMENTAR (MUVUCA) 
2.3.1 SEMINÁRIO E PROMOÇÃO DO DIA 
DE CAMPO NA UNIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREA DEGRADADA 

 
 
X 

2.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PRESTADA AO PROCESSO DE 
RESTAURAÇÃO 
 
 

2.4.1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS 
AGRICULTORES EM RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS, APRESENTANDO 
AS MELHORES TÉCNICAS DE 
RESTAURAÇÃO 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Pacote de Trabalho 3: Suporte 
técnico às cadeiasde suprimentos da 
agricultura familiar (mel, leite,  
chicken,,  
frutas e legumes 

3.1. – Desenvolvimento diagnóstico e 
definição de visão de longo prazo e 
plano estratégico para a agricultura 
familiar 

3.1.1 –  Seleção da equipe de assistentes 
para implantação do processo (1 assistente 
social e 2 agrônomos) 

 
 

 
X 
 

        

  3.1.2 – Oficina  de alinhamento 
metodológico com as instituições 
envolvidas (ideias de polimento). 

 
 

  
X 
 

       

  3.1.2.1. Formação de Comitês de Gestão  X         

  3.1.3 – Treinamento da equipe local  X         

  3.1.4 – Visitas  programadas à comunidade 
para o engajamento da liderança 

  
X 

 
X 

       

  3.1.5 –  Reunião de Conscientização da 
Comunidade e engajamento no processo 

  
 

 
X 

       

  3.1.6. Lançamento do Programa   X        

  3.1.7. Diagnóstico social, econômico e 
ambiental dos agricultores familiares 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

  3.1.8. Realização futura de etapas do 
workshop 
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  3.1.8.1. Workshop Stage "Wailing Wall"   X X       

  3.1.8.2. Etapa da Oficina "Árvore da 
Esperança" 

  X X       

  3.1.8.3. Workshop Passo "Caminho para a 
frente" 

  X X       

  3.1.9. Elaboração e consolidação do Plano 
Estratégico 

    
X 

      

  3.1.10. Elaboração do "Pacto de 
Sustentabilidade" 

   X       

 3.2. Definição de uma visão de longo 
prazo e  

3.2.1 - Organização dos Agricultores    X       

 plano estratégico para a agricultura 
familiar 

3.2.2. Treinamento de Agricultores de 
Gestão 

  X X X X X X   

  3.2.3. Assistência Técnica aos Agricultores 
Familiares 

  X X X X X X X X 

  3.2.4. PLANO PARA AS CADEIAS 
PRODUTIVAS 

  X X X X     

  3.2.5. Plano de Negócios Familiares para 
cada agricultor 

   X X X X X   

  3.2.6. Assessoria para o acesso a linhas de 
crédito 

   X X X X X X  

  3.2.7. Assistência Metodológicaance       X X X X 

  3.2.8. Produção de material audiovisual 
sobre os eventos, oficinas e visitas aos 
agricultores familiares 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

  3.2.9. Produção de material didático e 
pedagógico    

X 
       

  3.2.10. Produção de material promocional 
para projetos desenvolvidos 

 X X X X X X X   

  3.2.11 - Fórum Regional Mulheres do 
Campo, 

 X         
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 3.3. Regularização fundiária e  
ambiental 

3.3.1. Apoio na  elaboração do Cadastro 
Ambiental Rural das 280  propriedades dos 
agricultores familiares  - 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

  3.3.2. Provisão para auxílioàregularização 
fundiária do Assentamento Jonas Pinheiro  
237  lotes 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 3.4 Criação de estrutura para 
continuidade de projetos e expansão e 
definição de estratégia de saída 

3.4.1. Com base nas oficinas, defina os atores 
responsáveis pela manutenção do projeto 
local 

     
X 

 
X 

 
X 

   

  3.4.2 Com base nos resultados alcançados na 
fase inicial do projeto, defina estratégias de 
captação com foco em parceiros financeiros e 
deinsumos. 

     
X 

 
X 

 
X 

   

  3.4.3 Após a implantação das cadeias 
produtivas, procure novos parceiros para 
comercializar a produção. 

     
X 

 
X 

 
X 
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3.6 Modelo de negócio e escalabilidade 
 
3.6.1 Fluxos de mercadorias e serviços 
 

1. Fortalecimento da produção local de soja responsável 

 
 
Uma vez que os créditos são adquiridos pelo comprador final, os recursos são reinvestidos 
pelos agricultores em suas propriedades e pela CAT na promoção de projetos sociais e 
treinamentos dentro da comunidade local. 
 

2. Restauração de áreas ribeirinhas degradadas 

 
 

3. Assistência técnica para apoiar a agricultura familiar local 

 
 

  
3.6.2 Estratégia de inovação e dimensionamento 
A IDH tem como objetivo contribuir para intervenções escaláveis/modelos de 
negócios. Isso significa um aumento eficiente do impacto socioeconômico ou 
ambiental de uma pequena para grande escala de cobertura (em termos de pessoas 
e áreas). Descreva aqui a visão de escala e estratégia deste projeto, fazendo uso 
das questões norteadoras fornecidas abaixo. 
 

Visão e alvo 
- Este projeto está sendo projetado para apoiar as regiões para entregar algumas das 

metas, onde no pilar de Produção o objetivo é alcançar 150.000 ha de produção de 
soja sob boas práticas agrícolas, utilizando como referência a certificação RTRS, que 
significa aproximadamente 540.000 toneladas de soja produzida responsável; no 
pilar de Proteção o objetivo é ter até 334 ha em processo de restauração e conservar 
50.000 ha de vegetação nativa, incluindo a criação de 5 unidades de conservação 
privadas (área protegida com status legal); e no pilar de inclusão o objetivo é 
organizar 280 agricultores da agricultura familiar por meio do associativismo, e 
fornecer assistente técnico para 4 cadeias produtivas (leite, mel, frutas e hortaliças), 
para se qualificar em atividades de produção e criar os mecanismos para o 
desenvolvimento das atividades produtivas de forma sustentável , visando o 
aumento da produção e da renda. 

- Como uma das metas finais do pacto PCI construído em Sorriso é criar uma Área de 
Sourcing Verificada para as commodities produzidas na região, o projeto 
contribuirá com até 540.000 toneladas de soja produzida responsável, ao mesmo 
tempo em que oferece uma área conservada substancial de quase 50.000 ha. 

Production of 
Responsible Soy

Generation of 
ResponsibleSoy 

Credits

Purchase of Credits 
by Commited End-

buyers

Environmental 
Diagnosis of 
properties

Invenory of the 
total amount of 

degrades riparian 
areas

Suppport the 
farmer on the 

restoration process

Diagnosis on the 
existing current 

agricultural 
prgrams

Define strategy 
for each of the 

existing 
programs

Define scope of 
the technical 

assistance
Implementation 
of the strategy
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- Portanto, a visão e a meta para a região já estão definidas no âmbito do Programa 
PCI sorriso 

Os recursos do projeto para a agricultura familiar serão investidos em ações para produzir 
os seguintes efeitos: 
- Aumentar a produtividade das atividades dos agricultores familiares por meio da 
prestação de assistência técnica; 
- Através de reuniões com agricultores familiares, identificar novas alternativas de 
produção, como a suinocultura e outras espécies frutíferas; 
- Incentivar a industrialização da produção para agregar valor aos produtos produzidos 
pelos agricultores familiares; 
- Ensinar os agricultores familiares a administrar seus negócios para se tornarem 
autossustentáveis e diminuir sua dependência de órgãos públicos; 
- Criar canais permanentes de comercialização da produção por meio de contratos com 
empresas compradoras (supermercados e outros) na cidade de Sorriso e municípios 
vizinhos; 
- Estabelecer com o governo municipal metas de fornecimento da produção de frutas, 
hortaliças, mel, frango e leite para a merenda escolar; 
- Promover ações, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e EMPAER, 
visando aumentar a venda da produção na Feira do Produtor; 
- Auxiliar os agricultores familiares na obtenção de crédito bancário para financiar suas 
atividades; 
- Auxiliar na regularização fundiária do Assentamento Jonas Pinheiro; 
- Elaborar o Cadastro Ambiental Rural das propriedades; 
- Organizar agricultores familiares nas cadeias produtivas; 
- Criar um Comitê Gestor local para coordenar as ações que serão desenvolvidas pelos 
agricultores familiares; 
- Promover a colonização de agricultores familiares no campo; 
 
O idea/inovação/modelo 

- A intervenção que pretendemos ampliar não é apenas as que serão abordadas pelos 
três objetivos deste projeto, mas todas as metas para a região, atraindo outras 
fontes 

As condições de habilitação 
- Esperamos que o ambiente propício que o Programa Sorriso PCI criou possa ser o 

principal dirver para atrair investimentos e compradores comprometidos para a 
região 

- Quais barreiras devem ser removidas  ou quais  espaços devem ser criados para 
permitir que a intervenção atinja a escala desejada? 

- O Programa Sorriso PCI é uma iniciativa multistakeholder, neste primeiro 
momento, a CAT Sorriso é o principal player para liderar essa implementação e o 
dimensionamento, mas, como outros setores privados e instituições fazem parte do 
Programa PCI, em determinado momento ele pode ser liderado por cada uma 
dessas instituições em áreas pertinentes. 

3.7 Estratégia de saída 
Projetos que envolvem diversos atores e com diferentes graus de conhecimento, voltados à 
construção de processos de sustentabilidade e seus sistemas de produção, possuem fatores 
de risco, pois os processos para sua execução precisam ser bem planejados 
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Projetos que envolvem diferentes atores e com diferentes graus de conhecimento, visando a 
construção de processos de sustentabilidade e seus sistemas de produção, possuem fatores 
de risco, pois os processos para sua execução precisam ser bem planejados. 
Para produtores que já produzem de forma sustentável e são certificados pela RTRS, a CAT 
Sorriso desenvolverá ações, em conjunto com o IDH,para prospectar novos compradores de 
créditos vinculados a projetos sociais, com vistas à comercialização das 500,00 toneladas 
registradas no CAT  Sorriso  RTRS Créditos. Esta ação tem como objetivo incentivar os 
produtores a expandir suas áreas de Produção Sustentável e Certificação RTRS. 
Também serão procurados novos parceiros, além da WWF Brasil, para viabilizar a 
comercialização de créditos RTRS. 
Para garantir o sucesso do projeto e eliminar quaisquer riscos, aspectos-chave estão sendo 
observados para alcançar as metas estabelecidas. As atividades que serão desenvolvidas 
possuem metodologias de trabalho já aplicadas em outras situações e são exemplos de 
sucesso e objetivos alcançados. Os consultores que serão contratados para realizar as 
diversas atividades programadas possuem amplo conhecimento e vasta experiência em suas 
áreas de atuação. 
Para garantir que o projeto não experimente um processo de descontinuidade, é essencial 
trabalhar para organizar e motivar os atores envolvidos, que é a linha de base da metodologia 
de trabalho que se pretende implementar para os agricultores familiares. 
Para que os agricultores familiares tornem sua produção viável e cheguem mais efetivamente 
aos mercados consumidores para os produtos que produzem, é essencial que eles estejam 
organizados por meio de cadeias de suprimentos. 
Além da organização social e das cadeias produtivas, serão oferecidos treinamentos para 280 
agricultores familiares, divididos em grupos de 40 a 50 pessoas, em temas específicos como 
gestão de negócios, gestão de custos e gestão de projetos e produção, em parceria com o 
SENAR e  o SEBRAE. 
A estrutura para continuidade e expansão do projeto e definição da estratégia de saída terá 
três ações principais: 
- A definição dos atores responsáveis pela manutenção do projeto, que será escolhido nas 
oficinas a serem realizadas; 
- Estratégias de captação de recursos e parceiros financeiros e de insumos, com base nos 
resultados da fase inicial do projeto; 
- Busca de novos parceiros para aquisição de produção a partir de cadeias produtivas 
estabelecidas. 
Também serão realizados trabalhos com o objetivo de engajar 20 agricultores familiares do 
Assentamento Jonas Pinheiro na atividade de produção de suínos, em parceria com a 
Nutribrás. 
Para ampliar as parcerias para a comercialização de produtos da agricultura familiar, serão 
desenvolvidas ações com o governo municipal para ampliar a aquisição para a merenda 
escolar e com novos parceiros da iniciativa privada, como o Supermercado DelMoro. 

A metodologia de trabalho que será implementada promove a organização dos 
produtores por meio da coresponsabilidade e fortalece suas cadeias produtivas, a fim de 
alcançar a auto-sustentabilidade, garantindo assim sua continuidade de forma sólida. A 
participação do IDH  em etapas posteriores será para a expansão dos Programas que serão 
consolidados por meio deste projeto, bem como para a implantação de novas cadeias 
produtivas. A participação da EMPAER e da Prefeitura também será de grande importância 
para garantir a continuidade do processo. 

3.8 Value for money and cost benchmark Valor para o dinheiro e custo de referência 
Explique como o projeto é econômico em sua implementação e preencha a tabela com as 
principais métricas de custo do projeto. 
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Indicador Valor em EUR 
Custo das atividades de produção por 
agricultor 

 

Custo das atividades de produção por hectare 875,90 
Custo das atividades de proteção florestal por 
hectare 

909,09 

Custo de restauração por hectare 2.014,09 

3.9 Gênero 
A CAT-Sorriso é uma associação de produtores sem fins lucrativos localizada no 

município de Sorriso. Esta Associação tem um projeto, o "Mulheres de Campo: a força 
feminina em ação para o desenvolvimento sustentável" que está em desenvolvimento desde 
o início de 2010, quando foi lançado para a comunidade de Sorriso. O objetivo do projeto é 
valorizar as mulheres do agronegócio juntas para promover a imagem do agricultor (como 
categoria) e o desenvolvimento sustentável. 

O projeto foi montado por iniciativa do CAT-Sorriso em parceria com o Sindicato Rural 
após a realização de um rápido diagnóstico participativo. Ocorreu em 30 de agosto de 2009 
com um grupo de 28 mulheres formadas por produtoras de mulheres rurais, esposas de 
agricultores e profissionais do agronegócio. Assim, poderiam avaliar algumas questões 
relacionadas à participação de mulheres e homens no agronegócio e propor ações para 
mudar o marketing negativo existente que mostra o agricultor como um "vilão" das questões 
ambientais. 

A ideia de trabalhar com questões de gênero para promover a sustentabilidade surgiu 
com a percepção da CAT de que desde o início de suas atividades, eventos, dias de campo, 
palestras, cursos, etc, mostrou que a grande maioria de seus participantes são e continuam 
sendo homens, com raras exceções devido ao fato de que o Agronegócio/Agricultura ainda é 
visto como um mundo masculino. Nesse cenário, o CAT - Sorriso viu uma abertura para uma 
maior valorização e inclusão do emprego feminino no agronegócio como diferencial dentro 
das fazendas e no momento de promover a imagem do agricultor "categoria" ao público. 

Com base nisso, a participação das mulheres em cada uma das atividades deste 
projeto é fundamental e estratégica para o CAT-Sorriso. 

No desenvolvimento deste projeto, haverá a participação das mulheres em diversas 
situações, seja por meio da participação em oficinas, treinamentos, treinamentos e 
assistência técnica. Pretende-se envolver mais de 120 mulheres  em cada uma dessas 
atividades. 

Também será promovido o Fórum Regional - Mulheres do Campo, com participação 
prevista de 250 mulheres.. 
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4. Principais indicadores de desempenho e monitoramento 
 

Referência a 
objetivos (3.3) ou 
entregas  

Indicador de 
desempenho-chave 
 
 

Valor da linha 
de base do 
projeto no início 
do projeto 

Valor-alvo do projeto no final 
do projeto 

Método   e frequência de 
coleta de dados 
 

Meios de 
verificação/evidência 
 

Resultados  

Assistência técnica e 

treinamento em 

melhores práticas de 

gestão(produtores 

certificados)) 

# de produtores/ 
trabalhadores/ membros 
da comunidade treinados 
em temas-chave para 
produção sustentável, 
sustentabilidade 
ambiental e social 
(masculino/feminino) 

 
 

25 agricultores 

 
 

35 agricultores  no total 
Masculino = 28 

Feminino = 7 
 

 
 
Visitas e diagnóstico social, 

econômico e ambiental - a 

cada 30 dias 

 
 
presencial 

Assistência técnica e 

treinamento em 

melhores práticas de 

gestão (pequenos 

agricultores) 

# de produtores/ 
trabalhadores/ membros 
da comunidade treinados 
em temas-chave para 
produção sustentável, 
sustentabilidade 
ambiental e social 
(masculino/feminino) 

 
 

117 agricultores 

familiares 
 

 
 

280 agricultores familiares no 

total 
Masculino = 160 
Feminino = 120 

 

 
 
Visitas e diagnóstico social, 

econômico e ambiental - a 

cada 30 dias 

 
 
presencial 

Produção de soja 

responsável 
Volume de produção 
produzida de forma 
sustentável 

413,12 MT 

(18/19) 
540,00 MT Visitas e diagnóstico 

econômico - A cada 3 meses 
 

presencial 

Produção de soja 

responsável 
# dos hectares onde são 
implementadas 
intervenções sustentáveis 
de produção/reabilitação 
agrícola/intensificação 
sustentável 

 
118,036 

 
150.000 ha 

Visitas e diagnóstico 

econômico a cada 3 meses 
 

presencial 
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Produção da 

Agricultura Familiar 
# de propriedades 
agrícolas familiares onde 
as atividades de produção 
através das cadeias de 
suprimentos serão 
desenvolvidas 

Frutas – 40 

agricultores; 
Hortaliças – 15 

agricultores; 
Hortaliças 

Orgânicas – 12 

agricultores; 
Leite – 10 

agricultores; 
Mel – 45 

agricultores; 
Frango – 9.000  
Outros 

produtos – 5 

agricultores 

Frutas – 108 agricultores 
Hortaliças – 40 agricultores 
Hortaliças orgânicas – 20 

agricultores; 
Leite – 40 agricultores; 
Mel – 90 agricultores; 
Frango – 30.000 unidades; 
Suínos -  20agricultores; 
Outros produtos – 30 

agricultores  

 Visitas e diagnóstico social, 

econômico e ambiental - a 

cada 30 dias 

presencial 

Saída  

 
Restauração de APPD  

# de hectares onde 
intervenções de 
restauração são 
implementadas 

 
136,5 

 
333,7 

Visitas e diagnóstico ambiental 

- A cada 3 meses 
presencial 

 
Áreas protegidas 

# de hectares onde 
intervenções de proteção 
são implementadas 

 
40,433 

 
50.000 ha 

Visitas e diagnóstico ambiental 

- A cada 3 meses 
presencial 

Agricultores 

Certificados 
#Workshop Sistem ILP 0 250 agricultores Encontros de Workshops Reuniões 

Todos os produtores #Promotion das Mulheres 
no Fórum Regional 

0 250 mulheres Encontros de Workshops Reuniões 

 
Pequenos produtores 

# de produtores/ 
trabalhadores/ membros 
da comunidade treinados 
em temas-chave para 
produção sustentável, 
sustentabilidade 

 
 
80 - masculino 

 
60 - feminino 

 

 
 

160 - masculino 
 

120 - feminino 
 

 
 
Encontros de Workshops - a 

cada 30 dias 
 

 
 
Reuniões 
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ambiental e social 
(masculino/feminino) 

 
Pequenos produtores 

# Assistência técnica para 
a produção de agricultores 
familiares 

 
132 

 
280 agricultores familiares 

 

 
Visitas de propriedade 

 
presencial 

Pequenos produtores # Plano de negócios  plan  
elaborate 

0 280 agricultores familiares Visitas e diagnósticos Plano de Negócios 

Entregue 

Pequenos produtores # Plano de Sistemas de 
Produção 

0 280 agricultores familiares Visitas e diagnósticos Entrega de Planos do 

Sistema de Produção 

 
Pequenos produtores 

# Reestruturação e 
consolidação da 
organização dos 
agricultores familiares 

 
0 

 
1 

 
Visitas, diagnosis  e  Oficinas 

 
Funcionamento das 

organizações 

 
Pequenos produtores 

# Pacto de 
Sustentabilidade com a 
participação de 
agricultores, Prefeitura e 
Empaer 

 
0 

 
1 

 
Visitas, diagnosis  e  Oficinas 

 
Participação 100% do 

agricultor 

 
Pequenos produtores 

vídeo e produção jounal 
sobre as atividades 

 
0 

 
1 

Visitas, Oficinas e Assistência 
Técnica em Agricultores 

Familiares 

Divulgação comunitária e 

regional 

 
Pequenos produtores 

# Cadastro ambiental 
rural 

 
0 

 
280  propriedades 

Cadastro Ambiental Rural e 

protocolo na SEMA/MT 
Certificado de Registro 

Ambiental Rural 

Pequenos produtores # Posse de terra 0 237 propriedades Regularização fundiária no 

INCRA 

Le documento de 

propriedade 

Pequenos produtores # treinamento de gestão 
empresarial 
(masculino/feminino) 

 
0 

160 - masculino 
120 - feminino 

6 treinamentos - grupos de 40 

a 50 pessoas  
 
6 reuniões 
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Pequenos produtores # treinamento de gestão 
de custos 
(masculino/feminino) 

 
0 

160 - masculino 
120 - feminino 

6 treinamentos - grupos de 40 

a 50 pessoas 
 
6 reuniões 

Pequenos produtores 
 

# gerenciamento de 
projetos e treinamento de 
produção 
(masculino/feminino) 

 
0 

160 - masculino 
120 - feminino 

6 treinamentos - grupos de 40 

a 50 pessoas 
 
6 reuniões 
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5. Orçamento do projeto e contribuições 

5.1 Orçamento do projeto 
Desenvolva um orçamento de projeto preenchendo o "modelo de Orçamento do Projeto" 
fornecido eanexá-lo à proposta. 

5.2 Ativos fixos 
Em princípio, a IDH não co-financia ativos fixos. A única exceção são os ativos fixos que são 
(parte da) infraestrutura para proteção ambiental, quando estes são parte integrante do 
projeto (por exemplo, cercas, equipamentos de irrigação que economizam água, recipientes 
de coleta de resíduos).  
 

6. Mitigação de riscos e riscos 
Preencha a tabela abaixo para os principais riscos ou desafios para a implementação bem-
sucedida do projeto. Também indique o que você fará para mitigar os riscos. 
 

Causa de risco (o que 
pode acontecer) e 
consequência de  risco  
(qual seria o resultado) 
 

Probabilidade 
de risco 
 
 

Impacto 
potencial 
 
 

Medidas de mitigação 
 
 

Riscos evitáveis (decorrentes de dentro) 
Escopo Baixo Baixo Planejamento do escopo do 

projeto 
Custos Baixo Baixo Análise cuidadosa dos custos 

do projeto 
Agenda Baixo Baixo Cronograma bem definido 

Runtime Baixo Baixo Planejamento das atividades 
do projeto 

Riscos estratégicos (tomados para retornos inovadores e estratégicos) 

Técnico Média Baixo Implementar técnicas de 
eficiência comprovadas 

Peças interessadas Média Baixo Aplique metodologia de 
trabalho conhecida e eficaz 

Recursos Humanos Média Baixo Critérios técnicos e rigorosos 
na formação da equipe de 
trabalho 

Riscos Externos (incontroláveis) 
 
Clima 

 
Média 

 
Média 

Planejar atividades para 
minimizar o risco climático 

Ambiental 
 

Média Média Desenvolver atividades de 
campo em locais com menor 
risco de ação de predadores 

 

 
 
 
 
 
 


