Planejamento Territorial e Transição Agroecológica de
Atividades Produtivas em Cotriguaçu – MT
Promoção de Práticas Sustentáveis e Estabelecimento de
Rede de Propriedades Pilotos
“Critérios de Seleção de Beneficiários”
1. Contextualização
Com o objetivo geral de apoiar o desenvolvimento sustentável dos territórios
Amazônicos, o projeto TerrAmaz irá implementar 5 sítios pilotos de territórios
sustentáveis em 4 países. Dentro do sub-objetivo do sítio de Cotriguaçu-MT, Brasil,
7“Promoção de práticas Sustentáveis e Estabelecimento de Rede de Propriedades
Pilotos”, está previsto o apoio com insumos e assistência técnica para a transição
agroecológica em 35 hectares para as atividades produtivas de cafeicultura e pecuária,
em propriedades de agricultores familiares de Cotriguaçu-MT.
Desta forma, este documento pretende descrever os critérios que serão
utilizados para a seleção dos beneficiários que serão contemplados pelo apoio do
projeto para este sub-objetivo.
Os critérios abaixo descritos foram definidos a partir da experiência de projetos
com objetivos similares, mais especificamente o Projeto PETRA (ONF Brasil), Rural
Sustentável, Redes Socioprodutivas (ICV), Caminemos (ONF Andina) e Agrofloresta
Regenerativa Replicável na Amazônia (PretaTerra e WRI).
Adicionalmente, a proposta de incluir compromissos e contrapartidas foi
sugerida pela equipe de execução da ONFB para atribuir uma valorização e
comprometimento do beneficiário com o projeto.
No primeiro ano do projeto, haverá critérios diferenciados para seleção de
benificiários visando aproveitar a rede de contatos já estabelecida pela ONF Brasil na
região e atingir os melhores resultados, considerando que os proprietários das primeiras
unidades demonstrativas terão papel fundamental no processo de aprendizado e
multiplicação de boas práticas e a limitação de área pretende viabilizar a logística e a
qualidade das intervenções.

2. Transição Agroecológica de Cafezais
Diretriz norteadora
- Estar disposto (a) a utilizar boas práticas para produção de café com o objetivo de
aumentar a produtividade, qualidade e gerar impactos ambientais positivos com a
atividade produtiva.
Critérios de seleção (beneficiários ano 1)
- Ter a participação ativa de mulher e filhos nas atividades produtivas da propriedade.
- Ter a participação ativa de outros familiares.
- Ter participado das oficinas de boas práticas para produção de café do projeto PETRA
em 2017.
- Ter participado do projeto rural sustentável em 2018
- Ter trabalhado nos pilotos de café agroflorestal da Fazenda São Nicolau
- A propriedade deve estar localizada em uma distância de 60 km da Fazenda São
Nicolau.
Critérios adicionais (beneficiários ano 2)
- Ter participado de mutirões junto com os beneficiários do ano 1
- Ser indicado por um beneficiário do ano 1
Compromissos assumidos
- Estar em adimplência com a legislação vigente durante o período do projeto;
- Disponibilizar informações sobre questões legais da propriedade desde 2018;
-Participar das capacitações, oficinas, intercâmbios e do processo de construção das
atividades;
- Participar de mutirões de implementação das boas práticas;
- Contribuir com o monitoramento da unidade demonstrativa;
- Disponibilizar a área da unidade demonstrativa para visitas;
- Não utilizar a pratica do fogo durante o período proibitivo e realizar práticas de
prevenção durante o projeto;
- Realizar práticas de prevenção de deriva de agrotóxicos nas UDs;
- Caso a propriedade tenha áreas de preservação permanente ou reserva legal
degradada, o beneficiário deve se comprometer-se a realizar a recuperação da área
dentro do prazo de execução do projeto, para este, os beneficiários poderão contar com
a assistência técnica e insumos disponibilizados pelo projeto Terramaz para parte da
restauração.
Critérios Eliminatórios
- Não estar em área de Reserva Legal Comunitária, APP do Rio Juruena e invasão;

Limitações
- A área da unidade demonstrativa de transição agroecológica de cafezais e implantação
completa deve ser de no máximo 1 hectare.
- Limite de área apoiada no ano 1 serão 5 hectares (considerando que 1 hectare será de
implantação completa).
- Caso haja mais demanda de proprietários que atendam os critérios do que o limite da
área será realizado um sorteio simples.
Exigências
- Assinatura de um termo de autorização de uso de imagens e informações da
propriedade;
- Assinatura de declaração de estar de acordo com a diretriz norteadora e
comprometimento assumidos.
- Cópia de documentação da propriedade (Inscrição no CAR, CCU, Contrato de Compra
e Venda)
- Cópia de documentação do responsável pela propriedade (RG, CPF, DAP)

3. Transição Agroecológica de Pecuária
Diretriz norteadora
- Estar disposto (a) a utilizar boas práticas para a pecuária com o objetivo de aumentar
a produtividade, qualidade e gerar impactos ambientais positivos com a atividade
produtiva.
Critérios de Seleção (beneficiários ano 1)
- Ter a participação ativa de mulher e filhos nas atividades produtivas da propriedade.
- Ter a participação ativa de outros familiares.
- Estar participando do Programa Nosso Leite.
- Ser beneficiário da transição agroecológica de cafezais.
- A propriedade deve estar localizada em uma distância de 60 km da Fazenda São
Nicolau.
Pontos positivos adicionais (beneficiários ano 2)
- Ter participado de mutirões junto com os beneficiários do ano 1
- Ser indicado por um beneficiário do ano 1

Compromissos assumidos
- Estar em adimplência com a legislação vigente durante o período do projeto;
- Disponibilizar informações sobre questões legais da propriedade desde 2018;
- Participar das capacitações, oficinas, intercâmbios e do processo de construção das
atividades;
- Participar de mutirões de implementação das boas práticas;
- Contribuir com o monitoramento da unidade demonstrativa;
- Disponibilizar a área da unidade demonstrativa para visitas;
- Não utilizar a pratica do fogo durante o período proibitivo e realizar práticas de
prevenção durante o projeto;
- Realizar práticas de prevenção de deriva de agrotóxicos nas UDs;
- Caso a propriedade tenha áreas de preservação permanente ou reserva legal
degradada, o beneficiário deve se comprometer-se a realizar a recuperação da área
dentro do prazo de execução do projeto, para este, os beneficiários poderão contar com
a assistência técnica e insumos disponibilizados pelo projeto Terramaz para parte da
restauração.
Critérios Eliminatórios
- Não estar em área de Reserva Legal Comunitária, APP do Rio Juruena e invasão;
Limitações
- A área da unidade demonstrativa de transição agroecológica de pecuária e implantação
completa deve ser de no máximo 5 hectares para pecuária de corte e 2,5 hectares para
pecuária leiteira.
- Limite de área apoiada no ano 1 para transição agroecológica será de 15 hectares de
pecuária
- Caso haja mais demanda de proprietários que atendam os critérios do que o limite da
área será realizado um sorteio simples.
Exigências
- Assinatura de um termo de autorização de uso de imagens e informações da
propriedade;
- Assinatura de declaração de estar de acordo com a diretriz norteadora e
comprometimento assumidos.
- Cópia de documentação da propriedade (Inscrição no CAR, CCU, Contrato de Compra
e Venda)
- Cópia de documentação do responsável pela propriedade (RG, CPF, DAP)

4. Considerações extraordinárias
Considerando a possibilidade de inclusão de colaboradores da Fazenda São Nicolau
como beneficiários do TerrAmaz, a seguir serão listadas as condições para viabilizar esta
inclusão:
- As UDs implementadas nas propriedades dos colaboradores FSN/beneficiários,
deverão ser adicionais a meta estabelecida de 20 propriedades de agricultores
familiares.
- Os colaboradores FSN/beneficiários, apenas poderão participar dos eventos
organizados pelo TerrAmaz que acontecerem aos fins de semana, feriados, férias e fora
do horário de expediente
- A princípio, os colaboradores FSN/beneficiários poderão receber apoio com insumos
desde que não comprometa as 20 UDs estabelecidas como meta.

