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ORIGEM 

 

Baseando-se no potencial da Fazenda São Nicolau, 

 como responder ao desafio da melhoria da qualidade de vida, da 
regularização e conservação ambiental para o desenvolvimento sustentável do 

Noroeste do estado de Mato Grosso? 

 



1° fase : Cotriguaçu 2° fase : Noroeste de Mato Grosso 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  



• Maior remanescente de floresta 
tropical úmida de Mato Grosso 
 

• Incentivo a ocupação desde a 
década de 80. 

 
• Pressão dos setores produtivos 
• Pecuária 
• Exploração Florestal 
• Mineração 

CONHECENDO A REGIÃO 



 
 

• Acesso Precário 
 

• Nível de investimento muito baixo em 
pesquisas sobre os setores econômicos 
sustentáveis. 
 

• Baixo Atendimento à agricultura familiar 
 

CONHECENDO A REGIÃO 



Projeto PETRA Plataforma PETRA 

Fazenda voltada para 
dentro 

2012 2016 

Lançamento projeto PETRA 

OBJETIVOS  

Fazenda consolidada e voltada 
para fora 



O QUE É PETRA?  

Um espaço de 
diálogo e 

aproximação dos 
diversos atores 

Um centro de 
mutualização da 
informação e do 
conhecimento  

Um espaço de 
organização e 

divulgação dessa 
informação 



Contribuir para a elaboração de 
sistemas de produção econômica e 

ecologicamente eficientes 

Fortalecer as capacidades dos agentes 
socioeconômicos e do poder público 

para auxiliar na criação dos sistemas de 
produção sustentável 

Fomentar pesquisas e estudos 
que respondem às necessidades 

locais 

Tornar esses conhecimentos 
acessíveis visando a melhoria das 

capacidades locais 

Melhorar o diálogo entre a pesquisa e os beneficiários, 
e entre os agentes socioeconômicos e os poderes 

públicos 

OBJETIVOS  



Componente 1: 

 Promoção dos sistemas de 
produção econômica e 

ecologicamente eficiente  

Componente 2 :  

Definição e implantação de 
programas de pesquisa / 

formação em relação estreita 
com as necessidades das 

partes  

Componente 3: 
Contribuição para o reforço 
das capacidades dos agentes 
econômicos e dos poderes 

públicos  

Componente 4:  

Apoio para a implantação de 
um sistema de gestão da 

informação e monitoramento 
territorial sustentável  

Componente 5: 
Durabilidade e perenidade 

da plataforma PETRA 

COMPONENTES DE AÇÃO  



 
Recuperação de Áreas Degradadas 

 

Apoio às cadeias produtivas sustentáveis  
(manejo florestal sustentável, boas práticas agropecuárias, etc.) 

 

Gestão territorial  

(gestão da informação e monitoramento) 

  

ÁREAS DE ATUAÇÃO 



4a Fase : 2016 

Implementação dos 
programas e iniciativas 

Criação de uma entidade 
jurídica 

Sustentabilidade financeira 

3a Fase : 2014 - 2015 

Elaboração de programas de 
pesquisa e formação  

Análise dos sistemas 
produtivos 

Iniciativa monitoramento do 
desenvolvimento 

2a Fase : 2012 - 2014 

Contratação equipe  Diagnósticos prévios 
Fortalecimento 

parcerias 
Experimentos  

1a Fase : 2011 - 2012 

Elaboração do projeto Aprovação Lançamento 

FASES  



FINANCIADORES E OPERADORES DO 
PROJETO Poço de carbono  



PROJETO PETRA 

FINANCIADORES E OPERADORES DO 
PROJETO PETRA 

Gestão administrativa 
e financeira  

Operador 

financiadores 



PROJETO PETRA 

Cofinanciadores 

FINANCIADORES E OPERADORES DO 
PROJETO PETRA 

Gestão administrativa 
e financeira  

Operador 

Financiadores 



Prefeitura de Cotriguaçu 

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 
Ambiente e Assuntos Fundiários (SAMA) 

E : 

OUTROS PARCEIROS  



OBRIGADO !!! 

Leonardo Ramos 
Leonardo.projetopetra@gmail.com 


