Projeto: Disseminação de tecnologias sustentáveis visando o aumento da qualidade dos grãos,
da produtividade, a adaptação ao clima e o aumento da qualidade de vida de pequenos e médios
cafeicultores.
O projeto tem como objetivo capacitar pequenos e médios cafeicultores em práticas sustentáveis
simples, eficientes e de baixo custo para que esses consigam aumentar sua produtividade,
qualidade de grãos e sustentabilidade ambiental, além de reduzir seu custo de produção, atingir
melhores mercados e consequentemente aumentar sua renda e qualidade de vida. O projeto
também visa promover a cafeicultura sustentável e orgânica Brasileira junto ao mercado.
O projeto será implementado no Sul de MG e Mogiana Paulista e visa atingir 1.500 produtores,
sendo pelo menos 1.200 pequenos e 200 mulheres produtoras.
Os parceiros doadores do projeto são IDH-Sustainable Trade Initiative, Tierra Nova Fonds - Simon
& Levelt, Lebensbaum e Trabocca. Estes possuem interesse no aumento da produção de cafés
sustentáveis e de qualidade do Brasil originados de pequenos e médios produtores. Alguns
doadores também têm interesse específico no aumento da produção de cafés orgânicos de
qualidade do Brasil.
Os implementadores são a Associação de Cafeicultura Orgânica do Brasil- ACOB em parceria com
Coopfam, Bourbon, Coopervitae, Fazenda Ambiental Fortaleza, Fazenda Cachoeira, Instituto
Federal do Sul de MG, Instituto Biossistêmico-IBS, Fazenda Jacarandá e Universidade de São Paulo.
Alguns parceiros implementadores já estão envolvidos em assistência técnica e capacitação de
produtores e esse projeto conjunto visa também complementar essas atividades, além de
capacitar novos produtores.
O que será realizado e disseminado: Serão discutidas e disseminadas técnicas sustentáveis de
produção e pós-colheita, a organização de grupos de produtores além de recomendações para
atingir melhores mercados.
Os quatro (4) seguintes módulos de treinamento fazem parte do projeto:
1) Práticas sustentáveis, eficientes e acessíveis para o manejo do solo e do cafeeiro, incluindo
práticas agroecológicas para adubação, controle de invasoras, pragas e doenças, além de outras
práticas de condução da lavoura.
2) Práticas simples e acessíveis para aumentar a resistência e a adaptação dos cafeeiros à seca,
frio, calor e outras variações climáticas.
3) Tecnologias de qualidade dos grãos e melhores mercados;
4) Organização de grupos de produtores, suas características, vantagens e passos para se
organizarem.
Os módulos consistirão de reuniões e treinamentos para troca de experiências, discussão e
disseminação do assunto junto a produtores e técnicos e serão apoiados por uma publicação
contendo as práticas recomendadas para cada assunto.

O conteúdo das publicações será definido junto com os parceiros e os parceiros também terão a
função de repassar sua experiência aos produtores durante os treinamentos.
Além disso, há um componente de promoção do projeto e de promoção dos cafés sustentáveis
junto ao mercado visando a prospecção de mais compradores e de maior apoio ao café sustentável
e orgânico brasileiro.

As próximas etapas do projeto são:
Abril / Maio 2015:
- Visitas aos grupos de produtores para definir detalhes dos treinamentos com cada grupo.
- 2 ou 3 treinamentos e reuniões sobre qualidade.
Maio / Junho / Julho / Agosto 2015:
- Reunião de todos os técnicos envolvidos na implantação do projeto visando desenvolvimento e
harmonização de metodologias de capacitação, troca de experiências e aprimoramento.
- Desenvolvimento dos materiais de comunicação e treinamento em (1) manejo sustentável do
cafeeiro, solo, pragas e doenças e (2) em práticas para resistência e adaptação ao clima.
- Desenvolvimento dos materiais de comunicação e treinamento (3) em qualidade dos grãos e do
material promocional do projeto e da ACOB (talvez sejam desenvolvidos após Agosto).
- Auditoria externa do projeto.
Setembro / Outubro / Novembro / Dezembro / Janeiro / Fevereiro 2016
- Eventos de capacitação e treinamento em (1) manejo sustentável do cafeeiro, solo, pragas e
doenças e em (2) práticas para resistência e adaptação do cafeeiro ao clima severo;
Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / Maio / Junho 2016
Eventos de capacitação em (3) qualidade de café.
Junho / Julho de 2016
- Desenvolvimento do material de treinamento em (4) organização de grupos de produtores
- Auditoria externa do projeto
Agosto / Setembro / Outubro / Novembro / Dezembro 2016 / Janeiro / Fevereiro 2017
- Eventos de capacitação e treinamento em (4) organização de grupos de produtores, (1) manejo
sustentável e (2) práticas para adaptação ao clima.
Durante todo o projeto haverá a participação em eventos, visando contato com produtores,
doadores e compradores, além de instituições de pesquisa, extensão e assistência técnica.

