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Biólogo  
Gestor Ambiental   

Especialista em Engenharia Ambiental   
Técnico em Agropecuária 
Técnico em Agrimensura 

Técnico de Projetos 

Produtos da sociobiodiversidade, tecnologias 

sociais, agroflorestas e capacitações como fonte 

de renda e desenvolvimento regional Sustentável 



Mosaico Sertão Veredas Peruaçu 



FORTALECIMENTO DAS 

COMUNIDADES 



• Curso ‘Uso Sustentável da favela’ (Dimorphandra mollis) 

• Curso ‘Uso Sustentável do Buriti’ (Mauritia flexuosa) 

• Curso ‘Uso Sustentável do Coquinho Azedo’(Butia capitata) 

• Curso ‘Uso Sustentável de Umbu’ (Spondias tuberosa) 

• Curso ‘uso Sustentável de Araticum’ (Annona crassiflora) 

• Curso ‘Uso Sustentável de Cagaita’ (Eugenia dysenterica) 

• Curso ‘Plantas Medicinais’ (medicina tradicional do cerrado) 

• Curso ‘Artesanato com Materiais do Cerrado’ 

• Curso ‘Beneficiamento e Comercialização de Produtos do Cerrado’ 

• Curso ‘Uso sustentável do Pequi’ 

• Curso de Educação Ambiental na rede escolar do território MSP 

• Curso de Associativismo e Cooperativismo 

• Visitas de Intercâmbio dentro e fora do Mosaico 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 



Curso ‘Uso Sustentável da favela’ 



Curso ‘Buriti’ 



Curso ‘Coquinho Azedo’ 



Curso ‘Umbu’ 



Curso ‘Araticum’ 



Curso da ‘Cagaita’ 



Curso Medicina Tradicional do Cerrado 



Ciência 

Conhecimento  

tradicional 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

Curso Medicina Tradicional do Cerrado. 



Curso de Artesanato 



Curso de Artesanato 



Curso ‘Beneficiamento e Comercialização de 

Produtos do Cerrado’ 



Curso do Pequi 



Curso de associativismo e cooperativismo em 

Pandeiros 



Curso de associativismo e cooperativismo 

comunidade Areião- Peruaçu (Januária-MG). 



Curso de associativismo e cooperativismo  

Côcos (BA). 



Visita de intercâmbio 



Visita de intercâmbio 



Visita de intercâmbio 



Reuniões para elaboração de mapa do 

extrativismo (parceria CoopSertão-WWF) 



Unidades Demonstrativas de Campo –UDC  

Madeiras para cercar área de extrativismo. 



Distribuição de 32 freezers 



Projeto Extrativismo Vegetal Sustentável no 
Mosaico Sertão Veredas Peruaçu Quantidade 

Infraestrutura de produção fortalecida com a 
implantação de 3 Unidades de Beneficiamentos 
(linha de produção completa com todos os 
equipamentos) 

3 núcleos/11 
municípios 

capacitações 
577 pessoas 
capacitadas 

Visitas técnicas (intercâmbios) 96 pessoas 

total de pessoas capacitadas 

673 pessoas 
capacitadas 



A estimativa inicial (previsto no projeto) seria de atendimento 
a 1.300 pessoas, 260 famílias onde 520 seriam mulheres 

O projeto foi finalizado atendendo um público total de 
3.841 pessoas, 768 famílias sendo 2.421 mulheres (63%)  

A Assistência Técnica e Extensão Rural esteve presente e 
acompanhando essas famílias em todo o decorrer do projeto. 



 Projeto Peruaçu: implementando tecnologias 
sociais em favor de sua gente e seu rio. 



Mapa: Localização das Comunidades no Peruaçu 



Projeto Peruaçu: implementando tecnologias 

sociais em favor de sua gente e seu rio. 

 

 

 

 

 

 

545 cisternas de placas 

de 16 mil litros (Água 

para consumo humano) 



545 cisternas de placas 

de 16 mil litros (Água 

para consumo humano) 



Projeto Peruaçu: implementando tecnologias 

sociais em favor de sua gente e seu rio. 

 

 

 

 

 

 52 Cisternas calçadão e 14 

telhadão integradas ao sistema 
produtivo 



Implementação cisterna 

calçadão 



Projeto Peruaçu: implementando tecnologias 

sociais em favor de sua gente e seu rio. 

 

 

 

 

 

 

100 fossas biodigestoras 

visando reduzir a 

contaminação do lençol 

freático, do rio Peruaçu e 

os índices alarmantes de 

esquistossomose na 

região associado ao uso 

de adubo orgânico nas 

culturas permitidas 

aumentando 

consequentemente a 

oferta de alimentos. 



587 Barraginhas de Contenção de Águas 

Superficiais de Chuvas 



Implantação de 02 

Campos de 

Sementes Crioulas 



Construção de 02 Casas de Sementes 



Em todas estas ações nasce a Cooperuaçu... 



60 Cooperados diretamente; 

624 famílias indiretamente; 

13 comunidades rurais; 

sendo 4 quilombolas e 1 indígena; 

1 área de uso comum; 

08 Associações Comunitárias; 

04 Escolas Municipais e 01 Escola Estadual; 

BENEFICIÁRIOS: 



Participação em Feira Internacional em Santa Maria – RS 

com produtos agroextrativistas da região 



Participação em Feira Internacional em Santa Maria – RS 

com produtos agroextrativistas da região 



Participação em Feira Internacional em Santa Maria – RS 

com produtos agroextrativistas da região 



Assistência Técnica antes, durante e depois  

de cada safra 

Pequi Araticum Buriti 



Assistência Técnica para a produção  

do Coquinho Azedo 



Assistência Técnica para a produção  

do Coquinho Azedo 



Coquinho Azedo : Retirada dos frutos  dos  

freezers para o caminhão da Cooperativa Grande 

Sertão diretamente  na Comunidade. 



Assistência Técnica para a  

produção do Coquinho Azedo 

Carga de Coquinho Azedo/  

Comercialização em larga escala 



Produção e comercialização  

(Coquinho Azedo) - Peruaçu 

Cerveja do Coquinho Azedo da 

região do Peruaçu, 

Cooperativa Grande Sertão 



Produção e comercialização  

(Farinha de Jatobá) - Peruaçu 

Jatobá 

fruto 

Farinha de jatobá 

Central do Cerrado e Instituto 

ATA 



Produção e comercialização  

(Polpa de Pequi) - Peruaçu 



Produção e comercialização  

(Polpa de Frutas) - Peruaçu 



Produtos Cooperuaçu 



Cooperuaçu participando em feiras 



Cooperuaçu presente na Feira Quilombola do Canjerê 

em Belo Horizonte-MG 



Página Cooperuaçu no facebook 



Termo entre Cooperuaçu 

e IFNMG 

Criação do Polo Avançado IFNMG Peruaçu 



Agrofloresta no Peruaçu 

WWF-Brasil, Água Brasil (2018/2019) 



Agrofloresta no Peruaçu 

WWF-Brasil, Água Brasil (2018/2019) 



08 Associações locais  

PARCEIROS DO PERUAÇU 

04 Escolas Municipais 

01 Escolas Estadual 



Ações com parceiros e produtores 



  • Uso sustentável é uma alternativa 
ao desmatamento 



Carvão vegetal do Cerrado  



Pandeiros 



 

Pandeiros 



 

Pandeiros, Cochá, 
Gibão 



Peruaçu 



Peruaçu 



Vereda na comunidade de Buritizinho/Peruaçu 



“Meu filho estava indo pra São Paulo em 

busca de trabalho, mas devido a 

comercialização dos produtos do extrativismo 

e a renda que tivemos, decidimos que ele 

ficasse para ajudar na produção.” 

 

Jorge Martins Correa 

Comunidade  

Quilombola de Onça,  

Peruaçu - Januária-MG 
 

 

 



“Mudamos para Patrocínio-MG em busca 

de emprego e renda e de lá para 

Uberaba-MG...em um retorno de férias 

para visitar parentes percebi muita coisa 

acontecendo...resolvi voltar pra minha 

terra com minha família e estou muito 

feliz aqui, temos tecnologias sociais, 

frutos do cerrado e uma cooperativa pra 

chamar de nossa.” 

 

 

Arcanja Fernandes Lisboa 

Comunidade de Vereda Grande I,  

Peruaçu - Januária-MG 

Território do Mosaico SVP 
 

 

 



Peruaçu vivo! Terra! Água! Rio e Povo! 



Contatos 

 
 

joelsirqueira@yahoo.com.br 
 

(38) 9 9956-2049 / 9 9131-3345  

Execução:  

Agradecido !!! 


