
Proposta CETAP 

 

O Centro de Tecnologias Alternativas populares é uma organização da sociedade civil – 

ONG, criada em 1986, com o objetivo de encontrar alternativas mais apropriadas aos agricultores 

familiares para promover o desenvolvimento com mais sustentabilidade. Constitui-se como entidade 

sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública e com Fins Filantrópicos.  Sua criação foi 

motivada pela percepção e necessidade de mudança de uma realidade na qual os problemas 

sociais na agricultura se tornavam cada vez mais graves.  Tais problemas, associados às questões 

ambientais de contaminação do solo, da água, dos alimentos e dos trabalhadores rurais, assim 

como a erosão genética, fragilizavam os agricultores familiares e assentados da reforma agrária 

que, preocupados, buscaram na criação do CETAP um espaço para a construção de uma outra 

proposta tecnológica, de organização da produção e de desenvolvimento rural. 

A missão institucional do CETAP é contribuir para a afirmação da agricultura familiar e suas 

organizações, particularmente atuando na construção da agricultura sustentável com base em 

princípios agroecológicos. Para cumprir sua missão, atua conforme uma estratégia baseada em três 

pilares: sensibilização/ formação (capacitação), acompanhamento a famílias e grupos e assessoria 

às organizações sociais.  

Objetivos Gerais da entidade são: 

a) Colaborar no desenvolvimento e implantação de uma nova agricultura, adequada às 

condições sócio-culturais, econômicas e ecológicas, visando eliminar os problemas sociais, 

ambientais causados pelas formas atuais do processo produtivo agroquímico. 

b) Desenvolver e fomentar o uso de tecnologias com princípios agroecológicos, especialmente 

para a agricultura familiar e camponesa, através da experimentação, demonstração, formação e 

pesquisa-ação. 

c) Desenvolver atividades de formação técnica, sócio-ambiental, de caráter educacional ou 

cultural visando o desenvolvimento sustentável. 

d) Fomentar e acompanhar os processos de construção e consolidação de estratégias locais 

de comercialização de produtos ecológicos (feiras ecológicas, circuitos locais e regionais de troca 

de produtos, pontos fixos, cooperativas de consumidores, etc.)  

e) Fomentar e acompanhar iniciativas de desenvolvimento de sistemas agroflorestais e valorização 

e uso das frutas nativas, na perspectiva de melhoria da qualidade ambiental e conservação 

ambiental, associado a geração de renda e ampliação da base alimentar das comunidades rurais e 

urbanas. 

Nos anos iniciais, a centralidade do discurso e da ação da equipe do CETAP era a crítica e 

o enfrentamento à modernização conservadora da agricultura com base no modelo tecnológico da 

revolução verde, denunciando as conseqüências sociais, econômicas e ambientais geradas pelo 

uso de agrotóxicos, adubos químicos de alta solubilidade, sementes híbridas e máquinas agrícolas 

inadequadas à realidade. A partir do início dos anos 90, o CETAP foi gradualmente afirmando sua 

proposta e práticas, acumulando experiência e reflexões que o levaram a contextualizar, elaborar e 

propor a agroecologia como condição para a construção do desenvolvimento rural sustentável. A 

metodologia de trabalho, com ênfase na formação crítica e no trabalho com grupos de agricultores, 

fundamentada na construção do conhecimento a partir do resgate e valorização do saber popular, 

foi se afirmando e frutificando.  Nesta fase, a centralidade das ações buscava a construção efetiva 

de referências que demonstrassem a possibilidade da mudança e construção de um novo 

paradigma, baseado na solidariedade, na participação popular e na agroecologia.  



Os experimentos da proposta tecnológica eram realizados no Centro de Demonstração e 

Formação, em Pontão, e em propriedades nos grupos de agricultores acompanhados, visando a 

viabilidade técnica, econômica e social da agroecologia. A segunda metade dos anos 90 é o tempo 

do crescimento e multiplicação das experiências iniciais e da consolidação da agroecologia. Os 

resultados passam a ser mais visíveis, os grupos acompanhados se apresentam como referências 

para os movimentos populares rurais, para o conjunto dos pequenos agricultores, para muitos 

técnicos, professores e estudantes. Enfim, estas experiências emergem de suas comunidades e 

ganham espaço na sociedade, inclusive nos centros urbanos. Um marco deste período é o desafio, 

que se colocam os grupos, de além de produzir ecologicamente para o sustento da família, também 

fazer industrialização caseira dos produtos e vender diretamente aos consumidores, através de 

feiras de produtos ecológicos e outras formas de comercialização, buscando melhorar sua renda, 

alcançar maior qualidade de vida e ampliar a proposta da agroecologia. No final dos anos 90 há um 

acirramento no debate sobre a introdução dos organismos geneticamente modificados na 

agricultura e amplia-se a discussão sobre a agroecologia, como contraponto aos trangênicos. Este 

período caracteriza-se por uma maior “radicalidade ecológica” expressa nas experiências com 

agroflorestas e biodiversidade; ênfase e busca de alternativas na temática da comercialização; e 

abertura de frentes de trabalho junto a públicos urbanos através do programa Coletivos de Trabalho 

que visa mobilizar, organizar e capacitar trabalhadores carentes e desempregados para a busca de 

alternativas de trabalho e renda.  

Nos últimos anos, a discussão sobre desenvolvimento sustentável e organização de 

métodos e espaços para a comercialização direta de produtos ecológicos fizeram crescer a 

demanda, desafiando a criatividade das famílias, dos grupos e do próprio CETAP. Atualmente cinco 

feiras de produtos ecológicos funcionam com assessoria do Centro e coordenação compartilhada 

entre agricultores e instituições diversas. Além disso, os produtos ecológicos são comercializados 

em 4 escolas estaduais de Passo Fundo para a merenda escolar e realizadas doações de cestas 

através do programa de compras antecipadas de doações simultâneas para combate a fome. 

Enfim, a ação do CETAP busca a viabilização da agricultura familiar através do uso de 

tecnologias de menor custo econômico, que preservem a saúde das pessoas e o meio ambiente; a 

organização e gestão das unidades familiares de produção, com intervenção em toda a cadeia 

produtiva (produção, processamento e comercialização de produtos); e de estímulo e 

acompanhamento a iniciativas em cooperação que fomentem a solidariedade entre os agricultores. 

Neste contexto, o CETAP se consolida como entidade de assessoria e formação, reconhecida pelos 

mais diversos setores, públicos e privados, de agricultores a professores/pesquisadores, como uma 

organização preparada e com experiência técnica e metodológica para o trabalho com agroecologia 

e desenvolvimento sustentável. 

A equipe de trabalho orienta as ações pela visão sistêmica das unidades de produção e pelo 

conjunto de aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais que compõem a realidade rural, 

buscando que os agricultores sejam sujeitos de seu próprio desenvolvimento. A atuação principal 

ocorre em 72 municípios situados nas regiões Norte e Nordeste do RS,  abrangendo 

aproximadamente 90 organizações (grupos informais, núcleos, associações e cooperativas) do 

meio rural e 20 organizações do meio urbano. Para promover ações que buscam a viabilização da 

agricultura familiar estimula-se o uso de tecnologias de menor custo econômico, que preservem o 

meio ambiente e a saúde das pessoas. Incentiva-se a organização e gestão eficaz das unidades 

familiares de produção, com intervenção em toda a cadeia produtiva: produção, processamento e 

comercialização de produtos, juntamente com as iniciativas de cooperação que fomentem a 

solidariedade. 

Considerando que existem distintas organizações envolvidas na construção de uma nova 

agricultura baseada nos princípios da agroecologia, o Cetap se propõe a contribuir na construção 

deste processo, atuando prioritariamente na temática técnico-produtiva, estendendo-se até a 



agroindustrialização e a comercialização, buscando apoio e parcerias com outras entidades e 

organizações afins, sejam elas públicas, ONG’s ou dos próprios agricultores familiares. 

A missão a que se propõe é parte de uma concepção mais ampla de desenvolvimento, 

fundamentada num paradigma de desenvolvimento com enfoque sistêmico e holístico. Um modelo 

de desenvolvimento fundamentado neste paradigma procura considerar as dimensões objetivas e 

subjetivas do ser humano e suas relações com o meio ambiente. Portanto, compreende os aspectos 

sociais (acesso à saúde, educação, habitação), culturais (resgate e valorização da história, da 

organização, dos valores e do saber popular), ambientais (uso de tecnologias adaptadas ao meio 

ambiente, que não ponham em risco a saúde dos agricultores, produzam alimentos saudáveis e 

promovam a biodiversidade), políticos (promoção da cidadania e da democracia) e econômicos 

(distribuição eqüitativa dos meios de produção e da renda).  

O CETAP na construção da proposta da agroecologia vincula-se na região sul a Rede 

Ecovida de Agroecologia, e a Cadeia Solidária das Frutas Nativas, nacionalmente a Articulação 

Nacional de Agroecologia e Associação Brasileira de ONGs – (ABONG) e internacionalmente ao 

Movimento Agroecológico Latino Americano e Caribe (MAELA) e a Rede Terra do Futuro. 

Organograma da entidade 

 

 
O CETAP realiza assembléias anuais, as quais são momentos de além de cumprir com os 

objetivos formais, elas são momentos de avaliar e replanejar ações junto ao quadro de associados. 

A equipe técnica, o setor administrativo, juntamente com a coordenação executiva e conselho 

diretor, se reúnem uma vez por mês para socializar os trabalhos em andamento. Estes momentos 

são fundamentais, por que são espaços permanentes que proporcionam um constante 

monitoramento das ações planejadas bem como o processo de desenvolvimento institucional.  A 
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cada três meses temos reunião do conselho fiscal da entidade juntamente com o conselho diretor 

e coordenação executiva. Este espaço proporciona um acompanhamento minucioso do financeiro 

da entidade, bem como uma constante avaliação e replanejamento (quando necessário) da 

estratégia de sustentabilidade econômica da entidade. Ao final de cada ano, temos um momento 

de avaliação do ano anterior e planejamento das ações para o próximo ano. 

Também faz parte da dinâmica institucional realizar seminários (internos equipe de trabalho, 

coordenação e associados, e outros abertos para o publico em geral) a fim de avaliar as ações 

desenvolvidas bem como discutir e pensar estratégias futuras de ações da entidade. A entidade 

conta auditoria externa dos seus projetos de forma semestral. 

 

O Trabalho com Agroflresta e Valorização e uso das Frutas Nativas  

 

Reconhecer a importância e o potencial do que temos ao nosso redor, ao alcance de nossas 

mãos, ainda é um grande desafio. O sentimento que ainda predomina em nosso meio é que as 

coisas boas, as soluções para os nossas dificuldades, são as de difícil acesso e se encontram longe 

de nós, fora do nosso local. Este sentimento faz com que, na grande maioria das vezes, não 

percebamos o potencial das coisas que fazem parte da nossa “casa”. No que se refere às plantas, 

isto não é diferente. Temos tantas espécies e variedades nativas ou crioulas com grandes 

potenciais, mas que, na maioria dos casos estão sendo  negligenciadas e/ou subutilizadas. Este 

sentimento associado obviamente com outros elementos faz com que estas espécies não estejam 

presentes em nossos sistemas de produção de alimentos e muito menos em nossa cultura 

alimentar. 

Quanta coisa que se “perde”, por não termos exercitado a capacidade de perceber o 

potencial do que esta ao nosso entorno, no nosso quintal, nos potreiros, nos campos, restingas e 

na nossa floresta. Se pararmos um pouco para refletir e analisar com mais cuidado, nos daremos 

conta de que os elementos para enfrentar a grande parte das nossas dificuldades, está bem perto 

de nós, e portanto iremos perceber que “Santo de Casa Faz Milagre Sim, basta a Gente Acreditar 

e Dar uma Chance a Ele”. 

Neste sentido o CETAP  tem se desafiado desde do ano de 2000 a implantar e desenvolver 

diversos arranjos de manejo agroflorestal junto as famílias agricultoras nas diferentes regiões de 

atuação da entidade. Após diversos anos de tentativas de implantação e manejo de sistemas 

agroflorestais a equipe técnica juntamente com os grupos de agricultores perceberam que 

juntamente com as ações de desenvolvimento e manejo dos SF`s se fazia necessário realizar um 

trabalho que mostrasse para os agricultores e consumidores da importância e do potencial das 

espécies nativas, isto por que se as espécies nativas especialmente as arbóreas não estiverem 

também inseridas dentro de uma perspectiva de geração de renda dificilmente as famílias vão 

querem introduzir as mesmas em seus arranjos produtivos, ou seja fazer agroflorestal. Portanto 

desde do ano de 2003 o CETAP tem se dedicado juntamente com a promoção dos sistemas 

agroflorestais a promover a valorização e uso das frutas nativas junto a grupos de agricultores e de 

consumidores. 

Atualmente temos na base de atuação do CETAP aproximadamente 50 áreas de sistemas 

agroflorestais, manejados com base em seis formatos de arranjos, nos proporcionando desta forma 

gerarmos conhecimentos e experiências para trabalhar o tema em diferes situações, desde regiões 

mais quentes como as encostas do rio Uruguai até as regiões mais frias do estado como a região 

dos capôs de Cima da serra.   

Além disto atualmente em parceria com o Encontro de sabores o CETAP tem um trabalho 

voltado a valorização, processamento e comercialização dos produtos das frutas nativas onde cerca 



de  100  famílias de agricultores, estão envolvidos na colheita das frutas disponíveis em suas 

propriedades, processam e repassam para o encontro de sabores o qual desenvolve uma série de 

outros produtos e articula a distribuição deste no âmbito da cadeia solidária das frutas nativas. Estas 

ações concretas tem proporcionado a conservação de muitas espécies junto as famílias bem como 

preservados ambientes naturais onde estas espécies ocorrem, além de impulsionar o plantio das 

mesmas em áreas de Sistemas Agrolforestais. Para além disto este trabalho esta proporcionando 

mostrar ao conjunto da sociedade que existem possibilidades de conciliar o uso, a geração de renda 

e a produção de alimentos com a conservação e cuidado ambiental, dimensões estas que no dia a 

dia o senso comum trata como sendo antagônicas.  As principais espécies trabalhadas são: pinhão, 

butiá, guabiroba, araçá vermelho, uvaia, jabuticaba, goiaba serrana, o que resultou no último ano 

um volume de 8 toneladas de produtos entre, polpas picolés, sorvete, pinhão pré-cozido, sucos, 

bolos, salgados, bolachas, dentre outros. 

Para finalizar apenas dizer que para nós quanto CETAP o trabalho de promoção dos 

sistemas Agroflorestais esta diretamente ligado com as ações de valorização e uso das Frutas 

nativas. Costumamos dizer que o nosso trabalho não é de promover os saf´s, mas sim de promover 

a conservação ambiental, a valorização da biodiversidade nativa e a manutenção e conservação 

das paisagens,  para isto atuamos tendo como estratégia a implantação e desenvolvimento de 

sistemas agroflorestais e a valorização e uso das frutas nativas. 

 

Justificativa para a Aquisição dos equipamentos  

Os sistemas agroflorestais são arranjos novos para a grande maioria das famílias com as 

quais trabalhamos, e para além dos desafios técnicos observados e enfrentados cotidianamente, 

percebemos que ainda temos carência das famílias disponibilizarem de equipamentos adequados 

para facilitar o manejo destas áreas. Ter equipamentos de qualidade e disponíveis é um elemento 

central na nossa avaliação para incentivar as famílias a implantarem e/ou melhorarem seus manejos 

agroflorestais bem como de aproveitamento e processamento das frutas nativas. Neste sentido 

gostaríamos, através desta oportunidade, de solicitar alguns equipamentos que no momento 

julgamos como extremamente necessários para continuarmos avançando nesta caminhada em 

busca de consolidar um trabalho de conservação ambiental e valorização da biodiversidade nativa 

das regiões que atuamos.  

 



 

Relação e Justificativa dos equipamentos  

Equipamento  Descrição Quantidad
e  

Valor Unitário 
em R$  

Valor total em R$ Justificativa 

Roçadeira 
Costal  

Roçadeira Stihl FS 
160, 25,4 cm³ 
cilindradas, 
potencia de 0,95 
kw, motor a 
gasolina, equipada 
com conjunto de 
corte (conjunto de 
lâmina e naylon) 

10 1.900,00  19.000,00 As roçadeiras são equipamentos fundamentais para a 
realização das roçadas seletivas nos sistemas 
agroflorestais e nas áreas de coleta de frutas nativas, 
facilitando e tornando esta prática mais leve para as 
famílias de agricultores. 
Dois destes equipamentos serão de uso da equipe técnica 
do CETAP para as atividades de mutirões e oficinas de 
capacitação sobre sistemas agroflorestais. 

Motopodas   motopoda STIHL 
HT 75 a gasolina é 
indicada para 
podas em alturas., 
possui alcance de 
aproximadamente 
5 m de altura.  
 

3 3.300,00 9.900,00 Este equipamento é utilizado para podas de árvores afim 
de potencializar o rejuvenescimento dos sistema e acúmulo 
de matéria organiza no solo, facilitando desta forma a 
prática deste técnica uma vez que ficar subindo em árvores 
para realizar a poda com motosserras é uma prática 
arriscada e que pode causar acidentes. 
Um destes equipamentos ficará pra uso da equipe técnica 
do CETAP o qual será utilizado nos mutirões e oficinas 
práticas de capacitação junto aos grupos de agricultores. 

Triturador de 
Resíduos  

Triturador de 
galhos e resíduos 
orgânicos, Motor: 
6,5 HP CV a 
gasolina, 
Rotações do Rotor:
 2.400 RPM 
Número de Facas: 
2 facas reversíveis 
Capacidade de 
Corte: 100 mm 
Produção: 3 a 5 
m³/h, 
recomendamos o 

2 5.800,00 11.600,00  Este equipamento é fundamental para as famílias 
agricultoras que vem realizando ou pretendem realizar 
arranjos agroflorestais voltados a produção de hortaliças, 
Ou seja este equipamento permite que os agricultores 
aproveitem de forma eficiente e prática os resíduos 
oriundos das podas das espécies arbóreas como matéria 
orgânica para elaboração de composto, bem como na 
cobertura do solo dos canteiros. Além disto este 
equipamento é fundamental para gerar um processo de 
trituração da grimpa do pinheiro fazendo desta forma que a 
mesma possa ser utilizada na agricultura e deixando ser 
um empecilho para os agricultores em suas áreas de 
pastoreio do gado. 



modelo da LIppel 
(bio 100)  ou trapb 
(bio300) 

Este equipamento ficará sob a gestão do CETAP e será 
emprestado as famílias que tiverem necessidade bem 
como utilizado em atividades de capacitação sobre estas 
técnicas. O CETAP tem experiência já de diversos anos em 
gestar a utilização de equipamentos de forma coletiva entre 
as famílias e grupos, temos feito isto com equipamentos 
para processamento de frutas nativas, seleção e 
classificação de sementes, carros para transporte de 
produtos, o que nos deixa muito tranquilos quanto entidade 
em propor o exposto. 

Despolpadeira  Despolpadeira 
bonina compacta , 
capacidade 100 kg 
de frutas hora, 
peneiras com furos 
de 0,5 mm a 
0,8mm, motor 
elétrico monofásico 
de 1,0 CV 220 
Volts. (3 peneiras - 
5mm, 6mm, 8mm) 

2 unidades  8.000,00  16.000,00  Uma despolpadeira será repassada para um grupo de 
agricultores a fim de que o mesmo possa realizar o pre- 
processamento das frutas. Uma outra despolpadeira será 
para o uso do CETAP nas atividades de sensibilização e 
capacitação de novas famílias. 

Freezer Conservador/refrig
erador com tampa 
de vidro GHDE 
220, capacidade 
220 litros, tensão 
220 W.  

1 unidade  2.300,00 2.300,00  O Freezer será utilizado pelas famílias e pelo encontro de 
sabores a fim de proporcionar o acondicionamento dos 
produtos para transporte das casas dos agricultores até os 
entrepostos de estoque e locais de comercialização. 

Escada Retrátil  Escada 
retrátil/extensiva de 
vibra de vídeo de 6 
m. 

2 unidades  2.000,00 4.000,00  As escadas facilita a poda de algumas espécies cultivadas 
no sistema com a função de produção de biomassa além 
de serem equipamentos necessários para coleta de 
algumas frutas nativas. Além, disto são leveis e facilitam 
muito o manuseio das mesmas em ambientes e terrenos 
irregulares. 

Valor total dos equipamentos  62.800,00 R$ 

 

Todos as famílias agricultoras que receberão equipamentos irão ter um termo de compromisso junto ao Cetap se comprometendo em 

realizar o processo de certificação das suas áreas de manejo junto a SEMA. O CETAP se compromete em oferecer os serviços técnicos de 



acompanhamento a estas áreas de manejo, bem como auxiliar no processo dos trâmites para a certificação de sistemas agroflorestais junto a 

SEMA. 

Público Beneficiário 

No conjunto de equipamentos que serão destinados às famílias e grupos de agricultores, estima-se que atingiremos um total de 25 famílias 

de agricultores, correspondendo aproximadamente a 30 hectares que serão manejados em diferentes arranjos. Já no que se refere aos 

equipamentos que ficarão para o CETAP executar atividades de sensibilização e capacitação, estamos prevendo chegar -  em um período de um 

ano - a um total de 100 famílias de agricultores. 

Todos os  produtos gerados a partir do manejo das agroflorestas serão destinados para comercialização no âmbito da Cadeia Solidária 

das Frutas Nativas, contemplando comércio local e regional.  

 

Entrega 

 Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: CETAP - Endereço: Rua Luiz Feroldi, n.50, B. Boqueirão, Passo 

Fundo/RS- CEP 99.025-390 (CNPJ 90.617.788/0001-72) 

 


