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Estado do Tocantins. Fonte: webcarta.net

Municípios de Pium, Goianorte, Dianópolis 

Araguacema, Barrolândia, Chapada de 

Areia, Peixe, Centenário e Araguatins, 

todos no estado do Tocantins.

Área de Influência do Projeto:



Metas

Realizar 37 Cursos de Capacitação

Em 14 Projetos de Assentamento
Associação dos Trabalhadores Rurais da Fazenda Chapadinha
Associação dos Trabalhadores Rurais Ocupantes da Fazenda Araguaia
Associação Assistencial Rio Vermelho
Associação Comunitária dos Pequenos Lavradores de Augustinópolis - Acopla I
Associação Comunitária dos Pequenos Lavradores de Augustinópolis - Acopla II
Associação Comunitária dos Pequenos Lavradores de Augustinópolis - Acopla III
Associação dos Mini Produtores de Riozinho
Associação Trabalho, Vida e Prosperidade – Provi
Associação dos Trabalhadores Rurais de Paraíso – ASTRAR
Asscoiação dos Trabalhadores ATR 
Associação União Tocantinense
Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto de Assentamento União
Associação dos Pescadores de Araguacema - Cond. São Pedro
Associação do Produtores Rurais da Fazenda Poço Azul – Aprazul

Com 08 Temas de Capacitação
Agroecologia
Associativismo e Cooperativismo
Biojóias
Comercialização da Produção Familiar
Formação de Lideranças
Manejo Sustentável dos Animais
Mulheres Agricultoras
Práticas de Higiene na Manipulação de Alimentos

Metas:



Capacitar os produtores familiares visando a adoção de práticas sustentáveis que venham aumentar o nível de 
produção e melhoria na qualidade de vida e geração de renda. 

Objetivo Geral:

Objetivos Específicos:

• Estimular o desenvolvimento do conceito de Agroecossistema entre agricultores familiares, dirigentes de 
associações e técnicos, além de incentivar o planejamento de sistemas de produção sustentáveis, através da 
Agroecologia e técnicas para produção de mudas;

• Despertar a comunidade sobre a importância do envolvimento da mulher e das relações sociais de gênero, 
visando o fortalecimento das organizações locais;

• Aprofundar nas questões gerenciais de uma associação, no seu cotidiano e nas relações de mercado que ela 
exerce seja internamente ou externamente;

• Repassar técnicas administrativas, de comercialização e padronização dos produtos oriundos das comunidades 
rurais trabalhados no projeto Selo do Carbono - desenvolvido pelo Instituto Ecológica - de forma a proporcionar 
sua divulgação e comercialização;

• Aumentar o conhecimento da comunidade na criação e manejo de pequenos animais (caprinos, peixes e 
abelhas) visando disponibilizar mais valor nutricional na alimentação das famílias dos agricultores;

• Melhorar a prática no manuseio dos alimentos, buscando a melhoria da qualidade dos produtos, gerando 
condições para o incremento e diversificação da alimentação, usando produtos oriundos do cerrado.



Capacitação de Produtores em Assentamentos Rurais:

1

Promover o uso de alternativas 
sustentáveis e estimular o 

fortalecimento da agricultura familiar

O quê

Como

Resultados

Tangíveis e 
Intangíveis

Pré Participação

Selecionar profissionais 

para multiplicação do 

conhecimento

Elaboração de 

atividades teóricas e 

práticas, apoiadas por 

material didático.

Compartilhar 

conhecimentos sobre 

as melhores práticas de 

agricultura e 

relacionamentos entre 

as famílias.

Participação

Capacitar famílias 

agricultoras

Exposições teóricas 

com atividades em 

grupo e atividades 

práticas no campo.

Reconhecer técnicas 

sustentáveis de manejo 

do solo e animais, 

formas saudáveis de 

relacionamento e 

possibilitar a geração 

de renda com os 

conhecimentos e 

práticas adquiridos.

Pós – Participação

Utilização das práticas 

sustentáveis no dia-a-

dia.

Aplicação dos 

conhecimentos 

adquiridos.

Geração de trabalho e 

renda, grupos 

fortalecidos e relações 

harmônicas entre os 

familiares.

2

Informação Conhecimento Comprometimento

Cadeia de 

Valores 
Agregados

• Disseminação do 

conhecimento;

• Empoderamento

comunitário;

3

Estratégia



Capacitação de Produtores Rurais e a Missão do Instituto Ecológica:

Curso de Associativismo e Cooperativismo no PA União Tocantinense

Orientar o trabalho de 

comunidades rurais e ampliar as 

oportunidades que tragam 

benefícios sociais e econômicos 

com o oferecimento de 

alternativas de produção 

ambientalmente responsáveis e 

fomento às formas de organização 

sociais, são ações que beneficiam 

o clima a partir da adoção de 

práticas sustentáveis de manejo 

agrícola.



Capacitações de Produtores em Atividades Teóricas e Práticas:

1. Comercialização da 

Produção Familiar, PA Provi. 

2. Manejo Sustentável dos 

Animais, PA Rio Vermelho 

3. Agroecologia, Acopla I 

4. Práticas de Higiene na 

Manipulação de Alimentos, 

Acopla II



Capacitação de Produtores Rurais 

Foram realizadas 21 capacitações em 10 assentamentos rurais, beneficiando cerca 

de 200 produtores rurais do programa credito fundiário. 

Publicação das Cartilhas

Para apoio às capacitações e como forma de multiplicar o conhecimento, foram 

publicadas 6 cartilhas com os temas de cada capacitação compondo uma série 

denominada Desenvolver, disponíveis também para consulta no site 

www.ecologica.org.br.

O Projeto em 2007:



Equipe de Capacitação de Produtores Rurais:

Luiz Eduardo Leal

Direção

Celly dos Santos

Coordenação

Cláudia Sakai

Comunicação

Maricélia Ofsiany
Formação de Lideranças

Juliana Leal
Práticas de Higiene na Manipulação de Alimentos

Mara Leal
Manejo Sustentável dos Animais

Michelli Cabral / Eliana Pareja
Agroecologia

Giovana Lobo
Mulheres Agricultoras

Admary Monteiro
Comercialização da Produção Familiar

Soraya Rodrigues
Associativismo e Cooperativismo

Acirene Monteiro
Biojóias



Informações:

Celly dos Santos Celly dos Santos –– celly@ecologica.org.brcelly@ecologica.org.br

Tel.: (63) 3215.1279 (63) 8122.1508Tel.: (63) 3215.1279 (63) 8122.1508


