
A Associação de Desenvolvimento Rural de 

Juruena—ADERJUR criada em 1994, é 

formada por agricultores familiares do 

município de Juruena, Noroeste da Amazônia 

Matogrossense, com o objetivo de proporcionar 

a geração de renda aos agricultores familiares 

e promover a conservação do meio ambiente, 

através do manejo sustentável dos recursos 

naturais e de atividades de sensibilização e 

capacitação dos agricultores.

     Desde o início de 2010 a ADERJUR em 

parceria com a PETROBRAS através do 

Programa Petrobras Ambiental executa o 

Projeto Poço de Carbono Juruena, 

beneficiando agricultores familiares de 

Juruena. Para atuar no município esta iniciativa 

firmou parcerias com várias instituições como 

PNUD, INCRA, IBAMA, UFMT, SEMA, STTR-

Juruena, Prefeitura Municipal, ROHDEN Ind 

Lignea, APAVAM, AMCA, COOPAVAM. 

     O projeto incentiva a recomposição de 

áreas alteradas com a implantação de sistemas 

agroflorestais, como forma de fixação de 

carbono e diminuição de emissões de gases 

que causam o aquecimento global.

Para participar o agricultor precisa possuir uma 

área no município e procurar o escritório da 

ADERJUR, que o técnico irá fazer uma visita. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS:
1 - Apoiar as formas de organização social 
em torno do planejamento e gestão para a 
conservação de reservas legais e 
recuperação de áreas alteradas através de 
sistemas agroflorestais.    

     Nestes seis meses de 
execução o projeto Poço 
de Carbono Juruena tem 
investido em 
capacitações como forma 
de proporcionar a 
organização social das 

comunidades. Até o momento foram realizados 
08 reuniões de planejamento do projeto nas 
comunidades, 03 oficinas de capacitações de 
Agentes Ambientais e 02 intercâmbios de 
Agentes Ambientais à Fábrica de Palmito e de 
Castanha, 06 oficinas sobre a conservação e 
aproveitamento das áreas de reserva legal, 07 
dias de campos para conhecer experiências de 
sistemas agroflorestais em funcionamento no 
município de Aripuanã e Cotriguaçu, 03 
reuniões do Conselho Gestor do Projeto. 
Estas atividades contaram com a presença 
maciça dos agricultores do município sendo 
capacitados 583 agricultores. 
     O projeto Poço Carbono Juruena trabalha 
com a metodologia de capacitação continuada 
sendo assim até o ano de 2011 estaremos 
realizando diversos cursos, oficinas e 
intercâmbios com os agricultores do município 
de Juruena, participantes do projeto.  

2 - Promover Educação Ambiental para 
gestão e conservação de recursos naturais. 

Dentro do programa de 
educação ambiental  
foram realizadas 04 
oficinas de capacitação 
de professores, 05 aulas 
práticas com alunos da 
rede municipal de ensino 
totalizando 272 pessoas 

sensibilizadas sobre a conservação da floresta 
para a manutenção do clima.
     Em 04 escolas do município de Juruena 
estão sendo implantadas hortas pedagógicas e 
01 unidade demonstrativa de sistema 
agroflorestal que será o laboratório prático em 
que as crianças terão contato direto com estes 
sistemas de produção alternativos. 
 
3 - Recuperar áreas alteradas através da 
implementação e monitoramento do 
incremento de biomassa de sistemas 
agroflorestais.
    O projeto Poço de Carbono está produzindo 
mudas de café, cacau, urucum, pupunha, 
castanha, teca, figueira, copaíba, cedro entre 
outras espécies frutíferas e madeireiras. A meta 
é a produção de 1,2 milhão de mudas e 
distribuí-las aos agricultores de Juruena. O 
projeto está atendendo 165 agricultores que 
estão recebendo 110 toneladas de calcário 
para correção da acidez do solo das áreas 
onde serão implantados os SAFs.
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4 Consolidar alternativas econômicas para 
a conservação de reservas legais, através 
do manejo sustentável de produtos 
florestais não madeireiros - PFNM e 
recuperação de áreas alteradas com a 
implementação de SAF´s.
     O projeto incentiva a 

organização comercial 
dos agricultores de 
Juruena para isso foi 
realizado intercâmbio na 
Fábrica de 
Beneficiamento de 
Palmito de Aripuanã, para  
os agricultores 

conhecerem todo o sistema de beneficiamento 
deste produto. Além da elaboração e apoio a 
execução dos projetos de Doação Simultânea 
e Formação de Estoque da CONAB para a 
COOPAVAM e AMCA, que fornecem 
amêndoas de castanha do Brasil e biscoitos de 
castanha para a merenda escolar de 05 
municípios da região. Foi realizado curso 
sobre coleta e beneficiamento de castanha 
para os coletores da área de reserva legal da 
Fazenda Rosahmar da Indústria ROHDEN 
Lígnea Ltda. O projeto ainda viabilizou a 
participação de representantes da AMCA, 
COOPAVAM e da Aderjur em 4 feiras nacionais 
de agricultura familiar.
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