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O Consórcio Cerrado das Águas (CCA), fundado em 2015, é uma plataforma
colaborativa que une esforços entre empresas, governo e sociedade civil para
implementar estratégias que garantam a provisão de serviços ecossistêmicos a fim
de alcançar um sistema produtivo resiliente às mudanças climáticas. 

A iniciativa possui como membros associados as seguintes empresas: Nescafé,
Expocaccer, Nespresso, Lavazza, Cooxupé, CofCo Internacional, Volcafé, NKG
Stockler, Daterra, Federação dos Cafeicultores do Cerrado e CerVivo. 

Os resultados obtidos no projeto piloto na bacia do córrego Feio, realizado de 2019 a
2021, impulsionaram a expansão da metodologia para municípios de Serra do Salitre e
Coromandel e no processo de avanço mais dois parceiros-chaves, a Prefeitura
Municipal de Serra do Salitre e Prefeitura Municipal de Coromandel, aderiram a
iniciativa através de um termo de cooperação.

A metodologia do Programa de Investimento no Produtor Consciente (PIPC), trabalha
em quatro frentes: engajamento institucional, paisagens conectadas, práticas
agrícolas climaticamente inteligentes e gestão eficiente dos recursos hídricos. Por
meio dela, o CCA oferece alternativas e soluções para a preservação dos recursos
naturais e o aumento da resiliência às mudanças climáticas elaborando o PAC –
Plano de Adaptação Climática e, alinhando individualmente, com cada produtor sobre
a melhor forma de implementar as estratégias propostas pela equipe do CCA, de
forma conjunta com todos os outros produtores dentro da bacia hidrográfica. 

O futuro do CCA mostra uma plataforma consolidada de iniciativas em nível de
paisagem que traz respostas para desafios da atualidade de forma dinâmica e
participativa. É um modelo que pode ser replicado em outras regiões. Como líder
nesse processo temos o papel de chamar outros membros da cadeia para fazer parte,
assim como, outros setores para o mesmo processo.

Introdução

Quer conhecer mais
sobre como funciona o
CCA? 
Clique sobre o QR code ou
aponte a câmera para ele.
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https://youtu.be/blXNrWma4wE


Falar de 2022 exige fôlego, afinal, muitas foram as ações para
avançar com o propósito de Agricultura Inteligente para o clima
pelo Consórcio Cerrado das Águas (CCA). Entre tantas ações,
vale destacar a expansão para Serra do Salitre e Coromandel, em
que contamos com o apoio do poder público e dos produtores
envolvidos para implantarmos estratégias para uma produção
consciente e resiliente às mudanças climáticas. 

Temos planos de avançarmos mais em 2023, no entanto, não
somente avançarmos territorialmente, mas amplificarmos as
nossas mensagens e ações sobre a Agricultura Inteligente,
tornando acessível o conhecimento e a aplicação das técnicas
para essa prática que produz e cuida dos recursos naturais
necessários para a produção, que pensa no futuro e age no
presente, de forma integrada e colaborativa para mais e mais
pessoas, de vários setores.

Colaborar, esta é a nossa palavra de ordem para agir em todos
os momentos do CCA. Como plataforma colaborativa, todas as
nossas iniciativas contam com um esforço coletivo e, assim,
criamos uma rede de fortalecimento e de propagação, é desta
forma que avançamos e é assim que chegamos ao nosso lema:
“Juntos somos maiores”. Vislumbramos a perenidade da produção
agrícola aliada à conservação dos recursos naturais de forma
conjunta que favoreça ao coletivo, dessa geração e das
próximas.

Por isso, juntos somos maiores e conseguiremos avançar muito
mais se colocarmos em primeiro lugar os interesses coletivos e
continuarmos colaborando com a nossa geração, essa que pode
e tem a responsabilidade de promover a resiliência climática
para que as próximas desfrutem de uma vida abundante, com
oferta de alimentos, água e recursos naturais sem ameaças.

Vamos juntos, porque #JuntosSomosMaiores!

Mensagem da
diretoria

Marcelo C. Urtado
Presidente

Guilherme Amado
Vice-presidente

Acesse por aqui
nosso vídeo
institucional. 
Clique sobre o QR code
ou aponte a câmera
para ele.
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https://youtu.be/R-xETIwEhpw
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Município PATROCÍNIO SERRA DO SALITRE COROMANDEL

Bacia hidrográfica Córrego Feio Ribeirão Grande Rio Santo Inácio

Tamanho do município (hectares) 287.400 129.500 331.300

Tamanho da bacia (hectares) 9.390 24.795 64.775

Total de propriedades (qtde) 129 370 665

Propriedades  PIPC (qtde) 58 34 11

Propriedades PIPC (hectares) 4.887 3.334 502

Café na bacia de atuação (hectares) 3.063 (32%) 5.478 (22%) 3.161 (4%)

ONDE ESTAMOS
ATUANDO

Região do Cerrado Mineiro
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 PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

2021-2023

Eixo 01. Consolidar e Expandir o PIPC

Eixo 02. Aprimorar metodologias e
instrumentos utilizados pelo CCA.

Eixo 03. Ampliar a visibilidade institucional

Eixo 04. Reconhecer participantes da
plataforma

Eixo 05. Fortalecer a mobilização de
recursos
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2021 2022

Córrego Feio Ribeirão Grande Rio Santo Inácio
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Houve um incremento de 53% no número de propriedades que aderiram ao PIPC no ano de 2022
nas três bacias hidrográficas de atuação do CCA: córrego Feio (Patrocínio), ribeirão Grande
(Serra do Salitre) e rio Santo Inácio (Coromandel).
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 ÁREA COM ACI*

Número de hectares com indicação para implementação de estratégias de ACI (linha verde) foi
de 2.541 hectares e número de hectares com ACI implementados pelo CCA ou pelo produtor
(linha azul) foi 1.063 hectares. As áreas indicadas para iniciar o processo de transição para ACI
estão descritas nos PACs (Planos de Adaptação Climática) entregues aos produtores. 

*ACI - Agricultura Climaticamente Inteligente
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Alcançado Meta até 2023

184 propriedades

3.000 hectares

200.000 mudas

Calculadora BDMG

59%

51%

34%

Potencial de estoque de carbono em
restauração/conservação 367.334 tCO2e

1.241 tCO2eRemoção anual de carbono em
restauração/conservação



Reunião para formação da Brigada coletiva de
combate a incêndio Florestal em Patrocínio, MG

Eixo 01 
Consolidar e Expandir o PIPC

Visita conselheiro Michael Becker à Prefeitura
Municipal de Serra do Salitre

Apresentação do PIPC no CDC do
córrego Feio, em Patrocínio, MG. 

Visita do Conselheiro Michael
Becker ao produtor Eduardo Lana 

As ações para estreitar laços com produtores e poder público nos municípios de Serra do
Salitre e Patrocínio aconteceram logo no início de 2022. Em janeiro, tivemos a visita do nosso
conselheiro Michael Becker à prefeitura de Serra do Salitre e à fazenda do produtor Eduardo
Lana para conhecer de perto o trabalho que está sendo realizado pelo CCA e conhecer as
demandas para buscar novas oportunidades. 
Em Patrocínio, facilitamos o diálogo para a criação da brigada coletiva reunindo e apoiando as
instituições DAEPA, produtores, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar, DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Promotoria Pública e a
empresa de mineração Mosaic. Esse trabalho gerou o termo de parceria entre as partes e a
previsão é que a Brigada comece a atuar na bacia no próximo período seco. 
No dia 06 de junho, nossa equipe esteve presente no CDC (Conselho de Desenvolvimento
Comunitário) do córrego Feio para apresentar os resultados do projeto piloto à comunidade e
para dialogar e buscar compreender as novas demandas dos produtores. 
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Eixo 01 
Consolidar e Expandir o PIPC

Ainda dentro do processo de expansão do PIPC, dialogamos com o prefeito de Rio Paranaíba,
Valdemir Diógenes da Silva, buscando alinhar o formato de parceria para realizar a expansão do
programa para Rio Paranaíba em 2023.

Em agosto realizamos o lançamento do PIPC no município de Coromandel apresentando para a
comunidade o Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) da bacia do Rio Santo Inácio. Estiveram
presentes no evento o prefeito de Coromandel, Fernando Breno Valadares Vieira, o vice-prefeito
e também produtor, Nerso Hissao Chihara, assim como representantes da associação do
município, empresas locais e produtores.  Todos puderam contribuir e foram ouvidos durante a
oficina e os resultados serão aplicados durante o desenvolvimento do PIPC na bacia. 

Visita à prefeitura de Rio Paranaíba

Lançamento do PIPC em Coromandel
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Eixo 01 
Consolidar e Expandir o PIPC

Em 2022, foram realizadas 44 visitas para diagnóstico nas bacias de atuação. 12 visitas na bacia
do córrego Feio em Patrocínio, 11 na bacia do rio Santo Inácio em Coromandel e 21 na bacia do
Rio Grande em Serra do Salitre. 

Em agosto iniciamos os atendimentos individuais para dialogar sobre os PAC's (Planos de
Adaptação Climática) com os produtores da bacia do córrego Feio e ribeirão Grande, e tivemos
um total de 18 negociações para implementação de estratégias de Agricultura Climaticamente
Inteligente em 381 hectares. Já na bacia do rio Santo Inácio as negociações com produtores de
11 propriedades continuam, totalizando 339 hectares de indicação de estratégias a serem
implementadas.  
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Eixo 01 
Consolidar e Expandir o PIPC

Em Dezembro de 2022, realizamos dois dias de campo com os produtores PIPC em duas
propriedades que são referências em agricultura regenerativa. 

A primeira visita foi realizada na fazenda Três Meninas, de propriedade do Marcelo Urtado e
Paula Curiacos. Estavam presentes o Sr. Virmondes  José Amaral, da bacia do córrego Feio em
Patrocínio; o Sr. Eduardo Lana e o Sr. Éder Silva  da bacia do ribeirão Grande de Serra do Salitre. 

A segunda fazenda visitada foi a fazenda Guima Café  e estiveram presentes na visita o Sr. João
Batista Vieira e o Sr. Edson Alves, da bacia do ribeirão Grande de Serra do Salitre. 
Esse é um projeto que começou no final do ano de 2022 e que terá continuidade ao longo do
ano de 2023, com o objetivo de proporcionar a troca de experiências entre os produtores, bem
como estimulá-los a iniciar o processo de transição para a Agricultura Inteligente.  

Fazenda Três Meninas

Fazenda Guima Café
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Eixo 02 
Aprimorar metodologias e instrumentos 

A preparação do I Workshop de Atualização das Estratégias de Agricultura Climaticamente
Inteligente do CCA, que aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro, foi realizado em parceria com
a Universidade Federal de Viçosa, patrocínio do SEBRAE e os apoiadores Sekita Agronegócios, 4
Folhas Agronegócios, Veloso Green Coffee e Lallemand.
Antecedendo ao evento, foram gravados 10 podcasts sobre  estratégias de Agricultura
Inteligente para o clima com os produtores e palestrantes convidados. Estes geraram 316
reproduções, sendo 93%  do Brasil e 7% para o público de outros países, como Noruega,
Estados Unidos e Reino Unido e esta foi uma forma de unir produtores e comunidade acadêmica
na troca de experiências. 

Todos os podcasts estão disponíveis na nossa plataforma MudAgora.

Vem ouvir! Clique no QR code ou aponte a câmera para ele. 
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https://open.spotify.com/show/3MgWWGinun2xTwm2mM5NID?si=b2b25ae83c504545


16 instituições
500 pesquisadores

1525 produtores

Preparação do Workshop
Consulta pública

Eixo 02 
Aprimorar metodologias e instrumentos 

Com o objetivo de receber contribuições para a revisão do Menu de Estratégias de Agricultura
Climaticamente Inteligente do CCA, em abril, foi aberto a consulta pública buscando trazer relatos,
experiências e observações de autoridades no assunto.

Enviamos 2121 pedidos de contribuição para as instituições de pesquisa: UFRRJ, UFES, UFPEL, UFSM,
UFMG, USP, UFV, UFU, UFLA, UNESP, UNIFEI, EMBRAPA, EPAMIG e EMATER, além de produtores e
consultores. Recebemos 21 contribuições que foram encaminhadas para os pesquisadores  e
produtores presentes no I Workshop de Atualização das Estratégias de Agricultura Climaticamente
Inteligente do CCA.
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Dener Oliveira - UFV
"Matéria orgânica do solo e adaptação à

mudança climática"

Eixo 02 
Aprimorar metodologias e instrumentos 

Lina Inglez
Estratégias de restauração e conservação do

Cerrado para agricultura inteligente"

Gilbeto C. Cunha - Coopatos
"Estratégias Sustentáveis para pecuária"

Marina Macedo - UNIFEI
"Gestão participativa dos recursos hídricos

em comunidades rurais"

Aluísio Granato - Embrapa Solos
"Plano Nacional de Gestão Sustentável do Solo

e Água"

Madelaine Venzon - Epamig
"É possível aliar biodiversidade com

produtividade?"

O primeiro dia do I Workshop de Atualização das Estratégias de Agricultura Climaticamente
Inteligente do CCA, realizado no dia 16 de setembro, foi aberto ao público e o foco foi trazer palestras
com temas pertinentes para compreensão de estratégias inteligentes para o clima. Estiveram
presentes 6 palestrantes e tivemos 154 inscritos. O público alcançado no primeiro dia foi composto
principalmente de estudantes da UFV, estudantes da Escola Estadual Agrotécnica Afonso Queiroz, além
dos especialistas, pesquisadores e produtores rurais.
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 Controle biológico conservativo;
 Uso de macro e micro biológicos;
 Cobertura de solo (solo coberto o tempo todo)
 Diversidade na paisagem

O segundo dia, I Workshop de Atualização das Estratégias
de Agricultura Climaticamente Inteligente do CCA, realizado
no dia 17 de setembro, reuniu, exclusivamente, convidados das
instituições de pesquisa e produtores para discutir suas ideias
frentes aos riscos, desafios e oportunidades que envolvem a
agricultura e suas mudanças climáticas e, assim, definir as 
 estratégias prioritárias para que pudéssemos escalar com o
PIPC pela Região do Cerrado Mineiro. Estiveram presentes,
neste segundo dia, 30 participantes, sendo 23 pesquisadores
e 7 produtores que contribuíram com melhorias em 70
estratégias de ACI e com a revisão em 22 riscos ao clima.

Quatro estratégias prioritárias, para que a Região do Cerrado
Mineiro alcance mais rápido a resiliência climática, foram
definidas em consenso entre produtores e pesquisadores. São
elas: 

1.
2.
3.
4.

Eixo 02 
Aprimorar metodologias e instrumentos 

2º Dia do Workshop
Oficina com pesquisadores e

produtores
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Eixos indicadores
CCA

Fator 
humano

Agricultura
resiliente

 GEE

Sócio
econômico

Biodiversidade

Eixo 02 
Aprimorar metodologias e instrumentos 

A construção dos indicadores do CCA
foi uma parceria entre o Consórcio
Cerrado das Águas (CCA) e Imaflora,
com a finalidade de aplicar a
metodologia SMART aos indicadores
produzidos pela EMATER (Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais) e CCA,
acrescentando metas e métricas, e
conduzir um processo participativo
em conjunto com as partes
interessadas para validação.

Eixo 3 : GEE (Gases de Efeito Estufa) 
GEE estocado (tCO2 eq) - GEE 
  removido
Balanço de emissão de gases de   
  efeito estufa

Eixo 4 : Sócio Econômico 
Volume de produção 
Renda do produtor
Fomento da agricultura resiliente
Ampliação de acesso a crédito

Eixo 5 : Biodiversidade
Presença de mamífero

Eixo 1: fator Humano 
Nível de resiliência dos Produtores PIPC

Eixo 2 : Agricultura Resiliente
Número absoluto de beneficiários
Consumo de insumos
Oferta da disponibilidade hídrica
Melhoria da qualidade da água
Área impactada da bacia
Área de vegetação nativa conservada
Área de vegetação nativa plantada
Número de mudas de espécies  
 nativas do Cerrado plantadas
Área de produção manejada com  
  estratégias de agricultura resiliente
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A parceria com a equipe do Café Plus, coordenado pelo Professor, Dr. Pedro
Ivo da UFV (Universidade Federal de Viçosa) teve como objetivo o apoio na
realização do I Workshop de Atualização das Estratégias de Agricultura
Climaticamente Inteligente do CCA. A parceria continuará em 2023 com o
desenvolvimento de ações dentro do projeto de Unidades Experimentais de
Agricultura Climaticamente Inteligente e incrementará as ações do Programa
de Investimento no Produtor Consciente desenvolvido pelo CCA.

Eixo 02 
Aprimorar metodologias e instrumentos 

A parceria com o LAPIG (Laboratório de Processamento de
Imagens e Geoprocessamento) da UFG (Universidade
Federal de Goias), sob a coordenação do professor Dr.
Manuel Eduardo Ferreira, resultará na dissertação de
mestrado da aluna Victoria V. de Freitas intitulada 
 "Monitoramento de áreas agrícolas no Cerrado por meio
de sensoriamento aéreo e orbital para desenvolvimento
de protocolos de mapeamento e estimativas de carbono"
Através desse estudo iremos aprimorar os códigos de
mapeamento e da metodologia de carbono trazendo um
grande contribuição para o monitoramento das áreas do
CCA.

Através da parceria com o laboratório de solos do Unicerp (Centro Universitário do
Cerrado de Patrocínio) , sob a coordenação do professor Ms. Bruno Pereira Diniz, foi
possível realizar as análises de textura, umidade, porosidade total, matéria orgânica,
carbono microbiano, carbono total de amostras de solo coletadas nas propriedades
rurais de atuação do Consórcio. Essa amostragem de solo e plantas forneceu
subsídios para o projeto de mestratdo da aluna Victoria da UFG. 

O trabalho em parceria com a UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá) nos
permitirá realizar o monitoramento em bacias hidrográficas nas áreas de
atuação do PIPC no sentido de aproximar a comunidade rural sobre a
percepção da necessária gestão participativa e manutenção do recurso
hídrico.
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Eixo 02 
Aprimorar metodologias e instrumentos 

Nosso associado, Lavazza, trouxe para os produtores PIPC uma grande oportunidade para que eles
possam irrigar a lavoura de café de forma eficiente, economizando água e dinheiro. Tudo começou em
2019 quando foi implementado o projeto piloto “Desenvolvendo a irrigação de precisão na
cafeicultura do Cerrado Mineiro” na fazenda do Sr. Ricardo dos Santos Bartholo, produtor PIPC, e os
resultados foram positivos com uma economia de 30% de água. Agora, esse projeto desenvolvido pela
empresa xFarm, em parceria com a Fundação Lavazza, Agência Espacial Europeia e USP (Universidade
de São Paulo), será expandido para mais 20 propriedades no município de Serra do Salitre.

Os objetivos deste projeto são:
1. Reduzir o uso de água em aproximadamente 20% na produção de café irrigado, sem prejudicar a
produção.
2. Melhorar a irrigação do café com dados de satélites. 
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Eixo 03 
Ampliar a visibilidade 

No dia 12 de fevereiro, nossa analista de Paisagens Conectadas, Mariana, esteve em São João da Serra
Negra para realizar uma atividade de educação ambiental sobre Conservação de Solos com o grupo de
Escoteiros Águas de Tufin. Além de experimentos relacionados ao assunto foi realizado o plantio de
árvores nativas em uma Área de Preservação Permanente. Ao total participaram 15 escoteiros e a
equipe coordenadora. 

Para comemorar o Dia Mundial da Água, no dia 23 de março, realizamos um evento online em parceria
com o Sebrae, intitulado 2º Seminário Águas do Cerrado: tecnologia a favor da preservação. O
evento aconteceu de forma online e teve 823 visualizações, gerando 5mil impressões. O objetivo foi
trazer informação e promover a troca de experiência com especialistas e produtores rurais sobre o uso
consciente da água e sobre estratégias para sua conservação e preservação através da aplicação de
tecnologia.
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Comemoração do Dia Mundial
do Meio Ambiente - Escolas de
Patrocínio 10 de junho

O CCA esteve presente no 1° dia de campo promovido pelo Café Plus, no campus da Universidade
Federal de Viçosa - UFV, em Rio Paranaíba no dia 21 de maio. Na ocasião a equipe técnica do CCA pode
apresentar para estudantes, produtores, consultores e pesquisadores, as ações que vem sendo
desenvolvidas no Programa de Investimento no Produtor Consciente - PIPC, diante das mudanças
climáticas e os resultados que já temos alcançado com as parcerias da nossa plataforma colaborativa.

O dia Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado com os adolescentes das escolas de Patrocínio-MG.
Eles passaram uma tarde em nossa sede e promovemos debates e discussões sobre como eles veem a
agricultura de hoje e do futuro, com a presença de nosso presidente, Marcelo Urtado, e também do
produtor PIPC, Eduardo Lana. Conversamos sobre medos e ameaças, segurança alimentar e juntos
pensamos sobre formas de cuidar melhor do nosso planeta e entender o papel importante que cada um
tem. Também falamos sobre segurança alimentar e degustamos o café produzido pela Fazenda Três
Meninas, preparado especialmente pela barista Lidiane.
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Eixo 03 
Ampliar a visibilidade 

Participamos, no dia 15 de setembro, de um dos eventos mais tradicionais da cafeicultura da Região do
Cerrado Mineiro, 30º Seminário do Café, promovido pela Acarpa (Associação dos Cafeicultores da
Região de Patrocínio) em Patrocínio-MG. No Painel Agricultura Inteligente: Caminhos para paisagens
produtivas resilientes às mudanças climáticas, tivemos a apresentação dos resultados do PIPC com a
secretária executiva do Consórcio, Fabiane Sebaio, a palestra "Sócios da Natureza" com o presidente do
Consórcio, Marcelo Urtado e, na sequência, uma roda de depoimentos sobre as estratégias que os
produtores PIPC estão desenvolvendo em suas propriedades.
Quer confeir como foi? Clique aqui

Na semana de 16 a 18 de novembro, na Expominas em Belo Horizonte, aconteceu a SIC (Semana
Internacional do Café) e a nossa secretária executiva, Fabiane Sebaio Almeida, participou do seminário
"Segurança Hídrica para o Agronegócio" apresentando a palestra "Experiência do PIPC - a água de hoje
é fruto da paisagem que construímos". Foi um momento muito importante de troca de experiências e
ampliação da rede de relacionamentos do CCA.  
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A Embrapa Solos (Rio de Janeiro-RJ) realizou no dia 07 de dezembro, o I Seminário para a
construção participativa do Plano Nacional de Gestão Sustentável de Solo e Água, que vai
subsidiar a construção do plano. Este evento foi o primeiro de uma série, que vai seguir
durante o primeiro semestre de 2023 e a nossa secretária executiva, Fabiane Sebaio, esteve
presente apresentando a palestra “Como estratégias de agricultura climaticamente
inteligente podem ser aliadas no combate às mudanças climáticas: a experiência do
Consórcio Cerrado das Águas (CCA)”.  Foi um momento de muita troca de experiências e a
construção de uma rede de aprendizagem para a formulação participativa do Plano.
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Fomos notícia!   

O Canal SUPER 95 FM - 95.5 Mhz Coromandel MG, divulgou a
oficina realizada em Coromandel no dia 01 de setembro. 

Fomos notícia na rádio Paranaíba Máximos, no programa
Conexão UFV, Fabiane Sebaio e Pedro Ivo falaram sobre o" I
Workshop de Atualização das Estratégias de Agricultura
Climaticamente Inteligente do CCA". 

Estivemos na Rádio Comunidade no dia 08 de agosto junto
com o produtor rural, Cássio Nunes, para falar sobre a criação
da primeira brigada de ação coletiva para combate ao fogo da
bacia do córrego Feio no município de Patrocínio, MG 

No dia 09 de agosto, no Jornal da Módulo estivemos presentes
junto com o promotor de justiça Dr.  Breno Nascimento e
Tenente Fábio do Corpo de Bombeiros para falar sobre a criação
da primeira brigada de ação coletiva para combate ao fogo da
bacia do córrego Feio no município de Patrocínio, MG 

Fomos notícia na TV Integração que foi ao ar no dia 04 de
novembro como tema "Cafeicultura com práticas de
agricultura inteligente na Região do Cerrado Mineiro". A
entrevista contou com a participação Lucilaine e Gustavo
Bartholo, produtores da Fazenda Cinco Estrelas que adotam as
estratégias da metodologia PIPC e também do presidente do
Consórcio, Marcelo Cocco Urtado e sua esposa, Paula Curiacos,
sobre as estratégias para uma Cafeicultura responsável e de
resultados.
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Eixo 03 
Ampliar a visibilidade 

https://www.instagram.com/reel/CkjlW-pvMTl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=1500242063825061


Eixo 05 
Fortalecer mobilização de recursos 

Em 2022, o Consórcio Cerrado das
Águas se uniu a Nature Invest com
objetivo de acelerar as mudanças e
fortalecer pequenas iniciativas no
âmbito do Consórcio Cerrado das
Águas. O primeiro projeto da
plataforma já esta no ar e, com a união
de forças com o Grupo de Escoteiros
Águas de Tufin, estamos captando
recursos para formar “Jovens
Multiplicadores de Agricultura
Inteligente para o Clima”, um projeto
que nasce com o sentido de despertar
nas pessoas a consciência sobre a
preservação dos recursos naturais e a
conservação da água por meio de
estratégias e ações de ACI.

Criamos o programa de investimento "Investidores pelo
Futuro" para que as pessoas físicas ou jurídicas que tem o
desejo de apoiar iniciativas voltadas para a conservação
possam fazê-lo. 
O investimento pode ser em bens e serviços ou
financeiramente.
Desta forma, oportunizamos o envolvimento de pessoas e
instituições no apoio aos agricultores no desenvolvimento
de estratégias de agricultura inteligente para o clima para
proteger o Cerrado, garantir a disponibilidade de água e
combater a crise climática.

Quer conhecer mais sobre estes
projetos? 
Clique sobre o QR code ou aponte a
câmera para ele.

Seja um investidor! 
Clique sobre o QR code ou
aponte a câmera para ele.
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https://www.cerradodasaguas.org.br/investidordofuturo


Próximos Passos
Para 2023 iremos expandir mais ainda nossa comunicação buscando alcançar e sensibilizar
mais produtores para que esses se unam a esse esforço coletivo. Continuaremos a busca por
novas parcerias como forma de agregar mais resultados e oportunidades para que os produtores
possam fazer o processo de transição para uma Agricultura Inteligente e empenharemos
esforços para trazer novos parceiros da cadeia produtiva do café e outras para apoiar os
produtores.
No próximo ano, desenvolveremos o Eixo 4 - Reconhecer participantes da plataforma,
construindo junto com nossos associados  mecanismos de reconhecimento para os produtores 
 que fazem parte deste esforço coletivo. Algumas ações já planejada para 2023 são:  

Momento para que os associados possam visitar e conhecer de
perto o trabalho que está sendo realizado nas bacias de atuação. 

Momento criado para que os produtores possam conhecer as
estratégias de ACI, tirar dúvidas e trocar experiências com outros
produtores que iniciaram primeiro o processo de transição

Diálogo com empresas que podem apoiar o CCA nesse processo de
transição. Queremos trazer novos associados, assim como também,
incentivar entre as empresas locais a participação no projeto
"Investidores pelo Futuro"

01. Viagem ao Cerrado 

02. Dias de campo 

03. Busca por novos parceiros
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ASSOCIADOS

PARCEIROS-CHAVE

APOIADORES

Contato
Consórico Cerrado das ÁGuas
Rua Joaquim Carlos  do Santos, 992
- S de Fátima
Patrocínio, MG
(34)99775-0014

consorcio@cerradodasaguas.org.br

Agradecemos a todos os associados e aos produtores que acreditam na força do coletivo. Aos
nossos parceiros e apoiadores nosso muito obrigada em nome de todos os produtores que hoje
fazem o processo de transição para uma agricultura inteligente e integrativa. E, por último, e não
menos importante nosso agradecimento especial à nossa equipe e prestadores de serviços que
trabalham incansavelmente para que as ações propostas sejam executadas. 

www.cerradodasaguas.org.br
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https://www.nescafe.com/br/
https://www.lavazza.com/en/all-countries
https://expocaccer.com.br/
https://volcafespecialty.com/brazil/
https://www.cerradomineiro.org/
https://www.instagram.com/cervivoong/
http://www.daterracoffee.com.br/?lang=pt-br
https://www.instagram.com/consorciocerradodasaguas/
https://www.linkedin.com/company/cons%C3%B3rcio-cerrado-das-%C3%A1guas/
https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=112456316829610
https://open.spotify.com/show/3MgWWGinun2xTwm2mM5NID?si=dd1f554630fe43a8
https://www.youtube.com/@consorciocerradodasaguas4962
mailto:consorcio@cerradodasaguas.org.br
https://www.nespresso.com/br/pt/
https://www.cooxupe.com.br/
https://www.cerradodasaguas.org.br/

