
Um homem

Sempre deve saber de onde veio

para da vida não ter muito aperreio

Conhecer suas raízes, sua história, seu esteio

Ter um objetivo na vida, um anseio

Lutar por seus sonhos, sem titubeio

Assim penso que a vida devia ter mais recheio

+ riso, gargalhada, criança e gente de bucho cheio

De comida que você não tenha o menor receio 

É esse meu sonho, sim senhor, e para ti eu o leio 
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A COOPERUAÇU

Criada no dia 02 de junho de 2015, e formalmente 
Constituída em 03 de março de 2016, com apoio técnico e 

assessoria do WWF Brasil e SEBRAE/MG
Sede administrativa em Areião, município de Januária-MG,

Admissão de cooperados, abrangendo o município de 

Januaria, Itacarambi, São João das Missões, Cônego 

Marinho, Bonito de Minas e Miravânia e região,

podendo atuar em todo o território nacional.



OBJETIVOS: 

trabalhar com todos os produtos da Agricultura 

familiar e extrativista, 
Promover o desenvolvimento sustentável 

valorizando e agregando valores aos produtos 

agroextrativistas,

promover a cultura sertaneja, quilombola e 

indígena, e a sustentabilidade ambiental, 

ser um empreendimento da economia 
solidária, da agroecologia, da agricultura familiar 

e dos povos e comunidades tradicionais



Atualmente compõe o quadro de cooperados 60 

pessoas, dessas 34 são mulheres o que 

representa 56,66% dos cooperados e 26 

homens 43,33%. Dos 12 membros da diretoria 

entre quilombolas, indígenas e agricultores 

familiares, são 6 homens e 6 mulheres 

escolhidos em uma eleição democrática sem 

direcionamento, demonstrando  paridade já na 

sua constituição.



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:



Prioridade: Construção da 

estrutura para gestão e 

beneficiamento de

frutos do cerrado



Unidade de Beneficiamento de Frutas do 

Cerrado da Cooperuaçu construída em 

parceria (WWF 

Brasil/Coopsertão/Funatura ) Inaugurada 

no dia 18 de dezembro de 2014.
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Curso Boas Práticas de Manejo e 

Beneficiamento do Pequi 



Curso Boas Práticas de Manejo e 

Beneficiamento do Umbu 



Curso Boas Práticas de Manejo e 

Beneficiamento do Araticum 



Inserção da Cooperuaçu e todas 

as associações do Peruaçu no 

Conselho do Mosaico  de Unidades 

de Conservação Sertão Veredas 

Peruaçu  



Inserção da Cooperuaçu e todas as 

associações do Peruaçu no Conselho do 

Parque Nacional e Área de Proteção 

Ambiental Cavernas do Peruaçu



Ações com parceiros e produtores



Assistência Técnica para a produção 

do Coquinho Azedo



Assistência Técnica para a produção 

do Coquinho Azedo



Assistência Técnica para a 

produção do Coquinho Azedo

Carga de Coquinho Azedo/ 

Comercialização em larga escala



Produção e comercialização 

(Coquinho Azedo) - Peruaçu

Cerveja fabricada com Coquinho 

Azedo da região do Peruaçu,

Cooperativa Grande Sertão



Produção e comercialização 

(Polpa de Pequi) - Peruaçu



Produção e comercialização 

(Polpa de Frutas) - Peruaçu



Criação de logotipo 

e desenvolvimento da marca



Apresentação dos produtos



Produtos Cooperuaçu



Cooperuaçu participando em feiras





Execução: 

Peruaçu vivo! Terra! Água! Rio e Povo!



Sistemas Agroflorestais



Objetivo

Implantar 29,3 hectares de sistemas agroflorestais na 
bacia do Peruaçu MG, 17,80 hectares de sistemas agroflorestais 
na bacia do Pipiripau DF, e 15,90 hectares na bacia do 
Descoberto DF,   visando conciliar e convergir ações de 
recuperação florestal, produção agroflorestal, conservação 
ambiental e geração de renda para as famílias beneficiárias.



Sistemas Agroflorestais

Agrofloresta é um nome genérico para sistemas de uso da terra onde espécies lenhosas
perenes como árvores, arbustos, palmeiras, bambus, etc., são deliberadamente utilizadas nas
mesmas unidades de área com culturas agrícolas e/ou animais, num determinado arranjo
espacial e temporal (ICRAF).



Benefícios dos sistemas agroflorestais

 Combate à desertificação.

 Conservação do solo.

 Restauração da fertilidade e estrutura do solo.

 Sombra e criação de microclimas.

 Aumento de produtividade animal por bem-estar (sombra) e qualidade 
nutricional das pastagens.

 Corredores ecológicos.

 Favorece a biodiversidade de forma geral, incluindo a disponibilidade de agentes 
polinizadores.

 Regulação de águas pluviais e melhoria da qualidade da água.

 Mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

 Geração de renda.



Etapas

1. Identificação dos beneficiários
2. Diagnóstico 
3. Primeira capacitação técnica
4. Planejamento participativo 
5. Implantação de unidades agroflorestais fase 1 2017/2018 ( primeiro 

ciclo chuvoso )
6. Segunda capacitação técnica 
7. Planejamento participativo 
8. Implantação de unidades agroflorestais fase 2 2018/2019 (segundo 

ciclo chuvoso)



Diagnóstico

Por meio do diagnóstico socioambiental participativo, procura-se analisar quais são
os principais objetivos/vocação da família agricultora, quais os recursos disponíveis
naquele contexto, quais as estratégias utilizadas pela família para usar os recursos e
alcançar seus objetivos, e como lidam com estresses e choques (p.ex. seca,
oscilações de mercado, saúde, etc.) para reduzir suas vulnerabilidades.

O diagnóstico é a base para o planejamento das intervenções.



Capacitação técnica



Implantação agroflorestal



Resultados Esperados

1.Promoção da transição agroecológica na região
2.Produção de alimentos mais saudáveis
3.Redução no uso de agrotóxicos e fertilizantes 

sintéticos 
4.Disseminação de práticas agrícolas favoráveis a 

conservação do solo e da água
5.Restauração de áreas degradadas













































Contatos

Eu venho não sei ao certo
Se de longe, ou de perto

Aonde as árvores são tortas e o amor é redescoberto
O povo luta para ser feliz e liberto

Um dia conseguirá, decerto 

abiliovinicius@wwf.org.br – (61) 98289-1122

Execução: 

Gratidão 
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