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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  



MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU 



O PCFPO, parceiros e ativos em resposta às 
problemáticas socioeconômicas locais 

Área total : 10.134 ha 

 Floresta nativa :  7.200 ha 

 1.800 ha RPPN 

 5.400 ha manejo 
florestal 

 

 Reflorestamento:   

 1.962 ha 

 Capoeira/pastagens/sede : 

 972 ha 



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 

Apoiar/fomentar pesquisas 
e estudos que respondem 

às necessidades 
locais/regionais 

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 

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROJETO PETRA 



Componente 1 
 

Sistemas de produção, cadeias 
principais, boas práticas, itinerários 
técnicos adaptados aos atores locais  



SETORES PRODUTIVOS IDENTIFICADOS PARA ESTUDOS  
(Identificados no Componente 2) 
 
PRODUTOS FLORESTAIS: 

 
• Madeiráveis: Análise técnico-econômica da cadeia da madeira na região noroeste do 

Mato Grosso - IPAM (2015/2016) 
 
•  Não madeiráveis: Análise técnico-econômica das cadeias de produtos florestais não 

madeireiros na região noroeste do Mato Grosso - ECOTORÉ (2015/2016) 
 
AGROPECUÁRIA (foco na pecuária): 
 
• Análise Técnica-econômica de Sistemas de Produção no Noroeste do Mato Grosso 

com Foco Principal na Pecuária - (2016) 
 
SISTEMAS AGROFLORESTAIS: 
 
• Identificação de modelos agroflorestais aplicáveis a Fazenda São Nicolau e replicáveis 

a escala local – ONFI (Anthony Dubois - 2015) 



SISTEMAS AGROFLORESTAIS 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 Se tornar uma vitrine a nível local/regional de um modelo 

produtivo sustentável e facilmente replicável através de 
uma rede de agricultores parceiros. 

 
 
Contribuir a equilibrar e diversificar o modelo econômico 

da fazenda São Nicolau pela implementação de plantações 
agroflorestais. 

 
 



Projetos de SAF´s identificados a partir da revisão bibliográfica: 

1. Parcela demonstrativa da associação « Grupo Semente » - 
Chapada dos Guimarães 

 
2. Parcelas demostrativas da Embrapa – Sinop 
 
3. SAFs amostrais do Instituto Ouro Verde – Carlinda 
 
4. Projeto  piloto  de  recuperação  de  Areas  de  Proteção  

Permanentes  (APP)  com  SAF  Cacau  –CEPLAC – Alta Floresta 
 
5. Projeto Poço de carbono Peugeot/ONF – WWF Brasil (PA 

Juruena) 
 
6. Projeto Poço de carbono Juruena – Juruena 
 
7. Projeto AJOPAM de apoio a comercialização dos produtos de 

SAF – Juina  
 

 O que foi plantado e qual arranjo das espécies, há 
quanto tempo, itinerário técnico, produção, comércio 

 Análise dos SAF visitados para um desenvolvimento na 
FSN 



Principais critérios para a pesquisa de modelos agroflorestais: 
  
 Sistemas  com  pouca  necessidade  de  mão  de  obra 
 
Modelos economicamente viáveis : culturas principais baseadas em mercados 

promissores e procura de valorização de sub-produtos 
 
Modelos  sustentáveis:  uso  mínimo  de  produtos  fitossanitários,  manutenção  da  

cobertura  e fertilidade dos solos, estoque de carbono. Procura para  associações 
benéficas (por exemplo introduzindo leguminosas) 

 
 Sistemas  de  produção  apresentando  um  forte  potencial  de  replicabilidade  para  os 

agricultores. 



Síntese dos  aspetos  replicáveis  ou  não  dos  
projetos agroflorestais  visitados  numa ótica de 
implementação de SAF na FSN. 

 Quantidade pequena de projetos presentes 
na região que poderiam corresponder ao 
contexto da FSN em termos de área e 
situação geográfica 

 
 
 
 Falta de retorno de experiência para a 

maioria dos projetos visitados (plantações de 
2 ou 3 anos em média) 

 
 
 Vários  fracassos  das  plantações  

agroflorestais  para  os  pequenos  
agricultores  :  dificuldades técnicas,  falta  de  
manutenção  dos  plantios,  qualidade  das  
plantas,  irrigação.  “2ª  geração”  de projetos 
a monitorar (melhoria dos IT, irrigação) 

 



Revisão sobre as espécies consideradas para o SAF´s 

Culturas principais 
Cacau (Theobroma cacao) 
Café (Coffea canephora) 
Pupunha (Bactris gasipaes) 
Babaçu (Orbignya phalerata)  
Içara (Euterpe edulis) 
Açai (Euterpe oleracea) 

Cultivos associados 
Bananeira  (Musa  paradisiaca) 
Leguminosas (Erythrina poeppigiana et Inga edulis) 
feijão  guandu  (Cajanus  cajan) 
feijão-de-porco  (Canavalia  ensiformis) 
 

Espécies florestais associadas 
Seringueira (Hevea brasiliensis) 
Freijó (Cordia alliodora) 
Teca (Tectona grandis) 
Mogno africano (Khaya ivorensis) 
Castanheira (Bertholletia excelsea) 



Propostas para a Fazenda São Nicolau 
 
Modelo Cacaueiro – Bananeira – Khaya 
ivorensis 
 
 Baseado no modelo da CEPLAC; 
 
 Piloto,  diferentes densidades para a espécie 

de sombreamento definitivo (K. ivorensis)  
assim como o uso  ou não  de uma 
leguminosa de cobertura. 

 
 Exemplo de padrão de plantação para uma 

densidade de K. ivorensis de 10,5 x 10,5 x 
10,5 m e com cobertura de leguminosa anual 

 
 Abordagem econômica: custos de 

implementação 
 
 Estudo de viabilidade 



Propostas para a Fazenda São Nicolau 
 
Modelo Cafeeiro – Cordia alliodora – Inga edulis 
 
 Baseado no modelo da EMBRAPA, ADEJUR e 

bibliografia 
 

 Padrão potencial de SAF Cafeeiro : 2700 ind/ha ;  
C. alliodora : 80 ind/ha ; I. edulis: 80 ind/ha 
 
 Abordagem econômica: custos de implementação 
 
 Estudo de viabilidade 



Parcelas elegidas para implantação dos SAF´s na Fazenda São Nicolau 

 Áreas não plantadas (regeneração): 
não elegíveis 

 
 Áreas plantadas: 
 
Parcelas 16, 17b, 11b e 18: mais abertas 
com alta mortalidade dos plantios; 
pastagem 
Investigar as causas da mortalidade 
 
Parcelas já sombreadas 22b, 24b e 64: 
plantios de espécies em linhas 
alternadas, com elevada mortalidade de 
uma das espécies ou parcelas a serem 
desbastadas. 
 
 APP´s (analisar riscos) 

 
 

TOTAL: 221,3 hectares elegíveis à implementação de 50 hectares 



Componente 2 
 

Implementação de programas de 
pesquisa/formação em resposta as 

problemáticas socioeconômicas locais 



Vem apoiando: 
 

- Aumento no conhecimento da biodiversidade das espécies florestais; 
organização, melhora da identificações e tombamento de exsicatas em herbários (Prof. 
Juliano Santos - UFMT) 
 

- Acervo fotográfico das espécies indicadas para PRAD (Prof. Juliano Santos - UFMT) 
 

- Monitoramento do PRAD Fazenda São Nicolau (área 12 hectares) (Prof. Juliano 
Santos (UFMT) 
 

- Estudo dos custos de implantação de PRAD da Fazenda São Nicolau (Johnny 
Dremmer/Ibama) – pós-graduação 
 

- Estudos da regeneração natural nos talhões da Fazenda São Nicolau (Luciana 
Rebellato) 



PROPOSTAS DE PESQUISAS PCFPO E PETRA 
 
 
 Modelos hipsométricos, volumétricos e de biomassa vegetal... curvas de crescimento diamétrico e 

volumétrico x arranjos de sps.....crescimento de sps. x solos..... Seleção de espécies  para sistemas 
de integração lavoura-pecuária-floresta..... estimar a idade de desbaste (Dr. Hélio Tonini – Embrapa) 
 

 Crescimento das árvores x características dos solos...indicação de espécies x solos (Drs. Ciro 
Magalhães/Maurel Behling/Helio Tonini- Embrapa) 

 
 Pré-melhoramento florestal de espécies nativas -paricá e pau de balsa (Dra. Eulalia S S Hoogerheide 

– Embrapa) 
 
 Sistema de informação geoferrenciada de dados de estoque de carbono -  Estudo de caso: Fazenda 

São Nicolau, MT (Dra. Laurimar Gonçalves Vendrusculo & Dr. Renato Torres – Embrapa) 
 

 Mapeamento e monitoramento de atividade fotossintética e de morfologia via sensor 
multiespectral e LiDAR embarcado em VANT  de espécies nativas no Mato Grosso (Dra. Laurimar 
Gonçalves Vendrusculo & Dr. Renato Torres – Embrapa) 



 Modelagem da dinâmica do uso e ocupação do solo e dos efeitos das mudanças climáticas sobre a 
disponibilidade hídrica na região de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado (Drs. Cornélio 
Alberto Zolin, Laurimar Gonçalves Vendrusculo & Renato Torres – Embrapa) 

 
 Seleção de matrizes de castanheira-do-brasil visando os plantios comerciais...e avaliação do 

selênio..... enxertia em experimento de jardim clonal....diversidade genética dos genótipos 
superiores (pau de balsa e paricá) (Dra. Aisy Botega Baldoni Tardin – Embrapa) 

 
 Dendrocronologia para as espécies exploradas e o ajuste no diâmetro de corte e ciclos de cortes para 

as espécies (Dra. Cátia Nunes da Cunha - UFMT) 
 
 Dinâmica florestal frente ao manejo: monitoramento contínuo de parcelas permanentes (CIRAD) (Dr. 

Samuel Carvalho - UFMT) – criação de um plano de estágios 
 
 Manejo da floresta plantada (Teca) (Dr. Samuel Carvalho) – há um aluno de mestrado 
 
 Pesquisas nos SAF´s implantados na FSN (Monitoramento de pilotos; Sequestro de carbono; Serviços 

ambientais para a região) 
 
 

 Buscar parceiros nas áreas de sócio-economia/gestão de recursos naturais e políticas 
públicas 



PESQUISAS DE LONGA DURAÇÃO 

 
 Elaboração de proposta de protocolo das parcelas permanentes da Fazenda São Nicolau 

(CIRAD: Dr. Lilian Blanc e Vivien Rossi, coordenação Plínio Sist) 
 
 
  Monitoramento da dinâmica florestal sem manejo e depois do manejo florestal 
 
 
 
Objetivo: melhorar os protocolos de coleta de dados, a escolha dos indicadores de 
monitoramento para alcançar um padrão internacional tornando-os compatíveis e 
integrados/comparáveis às redes de medidas e os indicadores utilizados para a pesquisa 
nacional e à nível internacional. 
 



MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA 

 

 Estudo arquitetônico para novas instalações e de reformas e avaliação financeira 
finalizado 



Componente 3 
 

Contribuição ao reforço das 
capacidades dos agentes econômicos 

e do poder público 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 TEMA: segurança alimentar (Grupo Semente) 
 
 Extensão da educação ambiental para escolas de Assentamento incluindo além de 

crianças, os estudantes adolescentes, professores das escolas e agricultores 



Componente 4 
 

Observatório de desenvolvimento 
territorial sustentável e sistema de 

gestão da informação 



REDD+ 
 
 diálogo entre ONF International, ONF Brasil e SEMA/Coord. Mudanças Climáticas): Acordo 

de cooperação (em fase final de aprovação) – Cleide/Florence/Christelle 
 

APOIO: 

 Desenvolvimento do estudo sobre o Programa Estadual REDD+, com foco no Programa 
de Unidades de Conservação 

 
 Elaboração de um plano de trabalho para o apoio do projeto PETRA a SEMA-MT para 

implementação da estratégia estadual de REDD+ 
 

 No âmbito do apoio a SEMA-MT: Análise metodológica para o estabelecimento do nível 
de referência para a implementação de um Programa Jurisdicional de REDD+ (Lei 
9.877/2013) – ONFI 

 
FERRAMENTA DO OBSERVATÓRIO 
 
 Webmapping FSN e Cotriguaçu: suporte a diferentes atores (monitoramento do 

uso do solo com indicadores econômicos, sociais e ambientais) - em andamento 
(proposta de conceito finalizado) 



PREVISÃO DE EQUIPE 
 
 
• TDR de um coordenador de conhecimento (Expertise em SIG): facilitar a ação dos 

agentes públicos locais e do Estado perante os desflorestamentos (2016) 
 
 
Apoio para vigilância do uso do solo (especialmente nos assentamentos vizinhos do local 
da Fazenda São Nicolau). Ação será desenvolvida em relação estreita com a Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso e do município de Cotriguaçu 



Componente 5 
 

Sustentabilidade da plataforma PETRA 



PRIORIZAÇÃO DE PARCERIAS 
 
 
 Acordo de cooperação com a SEMA/Coord. Mudanças Climáticas - em fase final de 

aprovação) 
 Contrato de cooperação técnica com Embrapa Agrossilvipastoril (em andamento) 
 
 SEAF: Secretaria de agricultura familiar (protocolo de intenções) 

 
 Programa Municípios Sustentáveis (Membro para contribuir para a sustentabilidade 

das cadeias produtivas de MT) 
 
 Convênio com a UNEMAT (Alta Floresta) 
IFMT, campus Cáceres (convênio em andamento) –  MSc. Everton Soares 
 



FERRAMENTAS 

 

 Finalização do Plano de “performance” para o desenvolvimento dos produtos 
internos da Fazenda (ONFI) 

 

uma ferramenta para compara cenários econômicos de uso do solo 
 
uma ferramenta incluindo dados econômicos sobre vários usos do solo: 
 
Manejo florestal – produtos madeiráveis 
Pecuária (extensiva / melhorada / intensiva) 
Produtos florestais não maderaveis 
Plantações florestais 
Turismo 
Sistemas Agroflorestais 
 

Uma ferramenta que irá contribuir para a escolha da ocupação do solo    
 



Obrigada! 


