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Ficha 05 Projeto: ATER CAFÉ - NORTE PIONEIRO DO PARANÁ 

Contratante / Financiador:  

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA 

Nº Documento:       DOU 

Contrato nº 075/2014 

Período de execução (meses): 40 meses 

Inicio:  24/07/2014    Fim:  24/11/2017  
Valor Total: R$ 2.091.884,98 

Objeto: Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER - destinado a atender a agricultores 

e agricultoras familiares, compreendendo o planejamento, a execução e a avalição de 

atividades individuais e coletivas, com vistas ao desenvolvimento sustentável das Unidades de 

Produção Familiar nas principais regiões produtoras de cafés arábioca e conilon, no estado do 

Paraná. Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Produção Familiar nas principais regiões 

produtoras de cafés. 

 

Quantidade: 600 Unidades Produtivas da Agricultura Familiar (UPFA) – Cafeicultores. 

 

Prestação de serviço de ATER destinado a agricultores e agricultoras familiares, compreendendo 

o planejamento, a execução e a avaliação de atividades individuais e coletivas, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável das Unidades de Produção Familiar nas principais regiões produtoras 

de cafés arábica (Coffea arabica) e conilon/robusta (Coffea canephora), nos estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Rondônia e Bahia. 

O referencial técnico do edital está baseado em seis eixos estratégicos: 

 Organização da produção e dos agricultores. 

 Gestão da atividade cafeeira e da unidade de produção familiar. 

 Produtividade.  

 Qualidade do produto. 

 Preparação para Certificação. 

 Comercialização. 

 

O projeto tem como objetivo principal melhorar a qualidade dos produtos e a produtividade nas 

unidades produtivas de forma sustentável, levando inovaçao tecnológica com adoçao de boas 

práticas agrícolas e assessoria no apoio aos mercados públicos e privados.  Os trabalhos 

ocorreram através de atividades individuais e coletivas (oficinas, DRP etc), em áreas de 

preservaçao ambiental. 

 

Prestar serviços de planejamento produtivo as 1.600 Unidades Produtivas da Agricultura Familiar 

na produção sustentável na região do Sudoeste Paulista, estado de São Paulo, junto aos 

agricultores familiares tradicionais, indígenas, pescadores artesanais, comunidades quilombolas, 

assentamentos rurais e beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Rural – PNCF. 
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Metas e atividades:  

 

Chamaa da pública para seleção de entidades executoras de assistência técnica e extensão 

rural para promoção da agricultura familiar sustentável na cadeia produtiva do café 

 
Atividade Forma Ano 

Planejamento do arranjo produtivo local – Ano1 (Mobilização dos atores locais) Coletiva 2015 

Seleção das Famílias  Individual/Cole

tiva 

2015 

DRP comunitário – Ano 1  Coletiva 2015 

Caracterização da UPF (Marco Zero) - Ano 1 Individual 2015 

Planejamento e identificação de propostas de tecnologias e de melhorias no processo 

– Ano 1 
Coletiva 

2015 

Elaboração do Plano Produtivo, Econômico e Ambiental da UPF – Ano 1 Individual 2015/16 

1º Acompanhamento da UPF – Ano1 Individual 2016 

ATIVIDADE COLETIVA – Ano 1: Temas definidos a partir das necessidades das UPFs Coletivo 2016 

1ª Avaliação intermediária – Ano 1 Coletivo 2016 

1ª atualização do perfil da UPF – Ano 2 Individual 2016 

2ª Avaliação Intermediária – Ano 2 Coletivo 2017 

2º Acompanhamento da UPF com atualização do perfil – Ano 3 Individual 2018 

Avaliação Final e proposição de continuidade – Ano 3 Coletivo 2018 

 

As de caráter selecionável, cujo quantitativo, método, ferramentas, ações e distribuição destas 

no cronograma devem ser apresentados e aprovados pelo MDA para todos os beneficiários.  

  

 Deverá haver, no mínimo, 6 (seis) horas técnicas em atividades individuais para cada 

beneficiário (nos períodos de pré colheita, colheita e pós colheita), além de8 (oito) horas 

técnicas de atividades coletivas para cada beneficiário. 

 As atividades individuais da UPF poderão ter duração de 1, 2 e/ou 3 horas 

 As atividades coletivas poderão ter duração de 4, 8 e/ou 16 horas. 

 As de transferência tecnológica: de caráter compulsório, a serem executadas em sequência 

de forma pré-definida visando assistência intensiva e formação de unidades demonstrativas. 

Haverá um quantitativo por lote. 

 Serão realizadas atividades específicas para beneficiários, com objetivo de suas UPF serem 

utilizadas como Unidades de Referência, onde serão desenvolvidas temáticas ou atividades 

para transferência e assimilação de tecnologia por parte dos agricultores familiares na cadeia 

produtiva do café. 

 

Descrição: (descrição da origem do projeto e seus propósitos a serem alcançados) 

ATER destinado a atender 600 famílias de agricultores familiares tradicionais em 13 municípios na 

região do Norte Pioneiro do estado do Paraná, para cafeicultores,  visando consolidar e ampliar 

processos de produçao sustentável para promoção do desenvolvimento local/territorial e de seus 

processos organizativos, considerando seus as demandas ddos agricultores e suas organiações 

produtivas em assistência técnica e mercados e ganhos de competitividade. 

 

A região possui área inserida em Area de Proteção Anbiental – APA e por isso promover o a 

produçao sustentável é fundametnal para adequaçao às normas legais. 

 

Em cada propriedade foram realizadas levantamentos produtivos e diagnósticos da propriedade 

rural, voltados para o planejamento produtivo da propriedade. Para subsisidar estes planos 

produtivos da propriedade foram realizadas, apos os diagnósticos elaborados, oficinas coletivas 

de planejamento participativo e o Diagnóstico Rápido Participtivo – DRP. 
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Foram também realizadas seminários, oficinas e reuniões organizadas e/ou moderadas junto às 

comunidades beneficiárias / comunidades tradicionais em Unidades de Conservação UCs, 

considerando a ampla possiblitdade / oportunidades frente as restriçoes ambientais na região. 

 

Foram compilados e sistematizados as informações pro agrupamentos e priorizados segundo os 

criterios discutidos em reunioes e oficinas de planejamento participativo, nos apontamentos dos 

planos produtivos e nos relatórios técnicos entregues ao contratante. 

 

Local / municípios:  13 municípios 

Estado do Paraná / Abatia, Carlopolis, Congonhinhas, Ibaiti, 

Japira, Nova Fatima, Ribeirão Claro, Ribeirão Do Pinhal, Salto Do 

Itarare, Santo Antonio Da Platina, Siqueira Campos, São 

Jeronimo Da Serra, Tomazina. 

 

Abrangência: Regional: SUDOESTE PAULISTA / SP 

 

Áreas de importância ambiental abrangidas: (Unidades de 

Conservaçao, área protegida, etc.)  

 Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana 

 ARIE do Buriti 

Público-Alvo: Agriculcultores/as familiares / cafeicultores. 

Público atendido: agricultores familiares tradicionais. 

Parcerias 

 
 

Parceiros de Execução: 

 PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES REGIONAIS   

 

Formação da Rede de Apoio: 

 

Comunicação: (pagina na internet, redes sociais, referencias internet, publicacoes) 

 

Observações 

Ministério de Desenvolvimento Agrário - Tel: (61) 2020-0332 

 

Fotos do projeto. 
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Foto: Assinatura do Contrato, 2014. 

 
Foto: Logo Café Norte Pioneiro do Paraná. 

 
Foto: Equipe Café Norte Pioneiro do Paraná - Terceira Via.           

 

          

 

Materiais produziso 

Materiais produzidos (descrição dos materiais produzidos durante o projeto, tais com cartilhas, 

livros, fotos, vídeos, etc.) 
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