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Este trabalho faz parte do diagnóstico sobre Agricultura 
Familiar Quilombola, realizado nos biomas Caatinga e Cerrado, 
nos estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraíba, Tocantins e no Quilombo Mesquita (GO).

Neste material, é apresentado um mapeamento das 
instituições que atuam e/ou apoiam comunidades quilombolas 
na temática da agricultura familiar quilombola. A representação 
gráfica pode contribuir para o fortalecimento das parcerias 
institucionais já existentes e também criar estratégias para 
novas parcerias.

O mapeamento foi realizado a partir de levantamentos de 
dados primários e secundários de instituições que desenvolvem 
atividades junto às comunidades quilombolas.

Os dados primários foram levantados pelos articuladores 
estaduais e nacional da CONAQ e os dados secundários foram 
obtidos por meio de consulta às publicações do movimento 
quilombola e de parceiros.  

Os dados primários foram coletados a partir dos seguintes 
tópicos:

1. Natureza da organização – pública, privada ou 
organização social;

2. Área de atuação / missão da organização;

3. O nível de importância dessa instituição para as 
comunidades do estado e nacional (Muito importante, 
Importante, Pouco importante);

4. O nível de atuação dessa instituição nas comunidades 
do estado e em âmbito nacional (Atuante, Pouco atuante, Não 
atuante).

O diagrama de venn foi um dos instrumentos escolhidos 
para visualizar graficamente as relações de proximidade das 
instituições e do movimento quilombola, nos estados e no 
âmbito federal.

As coletas de dados aqui apresentadas fazem parte do 
trabalho entre a ECAM e a CONAQ.
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Diagrama de venn é uma representação gráfica que 
possibilita visualizar o relacionamento de diferentes 
instituições com as comunidades e/ou organizações 
comunitárias.
Aqui, podemos identificar o grau de importância e de 
proximidade que o movimento quilombola atribui às 
instituições que estão envolvidas com a temática da 
agricultura familiar quilombola.
O grande objetivo é avaliar a participação das 
instituições e também de estabelecer futuras parcerias!
Vamos conferir?
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Levantamento realizado pelo articulador estadual da CONAQ, 
Oildo Ferreira.

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

INSTITUIÇÃO MISSÃO INFORMAÇÕES PARA CONTATO
NÍVEL DE 

IMPORTÂNCIA PARA  
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO 
COM AS  

COMUNIDADES

CEPCT - Comitê Estadual de Povos e 
Comunidades Tradicionais

Elaborar políticas estaduais para a sustentabilidade 
dos povos e comunidades tradicionais, estimulando 
a participação da sociedade civil mediante diálogo 
permanente com as comunidades

Endreço: Rua Carlos Avalone, s/n - Centro 
Político Administrativo, Cuiabá  - MT 
Telefone: (65) 98464-9980 
Site: setasc.mt.gov.br/comite-estadual-de-
povos-e-comunidades-tradicionais

Muito importante Pouco atuante

CONAB - Companhia Nacional de 
Abastecimento

Órgão executor de programas e ações governamentais 
voltadas ao bem-estar de comunidades em situação de 
insegurança alimentar e nutricional

Endereço: Rua Padre Jerônimo Botelho, 510 - 
Ed. Everest - Bairro Dom Aquino, Cuiabá - MT 
Telefone: (65) 3616-3803 
Site: conab.gov.br/ 
E-mail: mt.sureg@conab.gov.br

Muito importante Pouco atuante

CEDRS - Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável

Avaliar e propor, ao Governo do Estado de Mato Grosso, 
diretrizes de políticas públicas estaduais ligadas à 
agricultura familiar

Endereço: Rua dois, s/n, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá - MT. CEP: 78050-970 
(Prédio do Intermat)  
Telefone: (65) 3613-6212 
Site: agriculturafamiliar.mt.gov.br/cedrs

Muito importante Pouco atuante

CMDRS - Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural

Responsável pela coordenação, fiscalização e 
avaliação dos planos municipais de desenvolvimento 
rural sustentável

Endereço: cada município tem um endereço Muito importante Pouco atuante

EMBRAPA - Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação para a sustentabilidade da agricultura

Endereço: Rodovia dos Pioneiros MT 222 Km 
2,5 s/n - MT  
Site: embrapa.br/agrossilvipastoril

Muito importante Não atuante

EMPAER – Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa Assistência e Extensão 
Rural

Gerar conhecimento, tecnologia e extensão para 
o desenvolvimento sustentável do meio rural, com 
prioridade à agricultura familiar

Endereço: Rua Cel. Manoel Félix, Nossa Sra. do 
Livramento - MT 
Telefone: (65) 3351-1222 
Site: empaer.mt.gov.br/ 
E-mail: nossasenhoradolivramento@empaer.
mt.gov.br

Muito importante Atuante

INCRA - Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária

Autarquia federal, cuja missão prioritária é executar 
a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário 
nacional

Endereço: Rua E, S/N - Centro Político 
Administrativo, Cuiabá - MT 
Telefone: (65) 3644-1104 
Site: antigo.incra.gov.br/pt/mt.html

Muito importante Pouco atuante

SEAF - Secretaria Estadual da 
Agricultura Familiar

Promover o desenvolvimento e a consolidação da 
agricultura de produção familiar do Estado de Mato 
Grosso, por meio da formulação, implementação e 
monitoramento de políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento rural sustentável

Endereço: Rua dois, s/n, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá - MT (Prédio do 
Intermat)  
Telefone: (65) 3613-6212  
Site: agriculturafamiliar.mt.gov.br/ 
E-mail: glima@agriculturafamiliar.mt.gov.br

Muito importante Pouco atuante

Secretarias Municipais de 
Agricultura

Coordenar a política agrícola dos municípios, 
prestando assistência e apoio a produtores rurais

Endereço: cada município tem um endereço Muito importante Pouco atuante

SEDUC - Secretaria de Estado de 
Educação

Propor e executar políticas públicas voltadas para a 
educação básica

Endereço: Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 
Quadra 01, Lote 05, Setor A - Centro Político 
Administrativo, Cuiabá - MT 
Telefone: (65) 3613-6340 
Site: seduc.mt.gov.br/

Muito importante Pouco atuante

SEMA - Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente

Promover o controle, a preservação e a recuperação 
ambiental, bem como formular, propor e executar 
políticas estaduais de meio ambiente

Endereço: R. C, s/n - Centro Político 
Administrativo, Cuiabá - MT 
Telefone: (65) 3613-7200   
Site: sema.mt.gov.br/

Muito importante  Não atuante

UFMT - Universidade Federal do 
Matto Grosso 

Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, 
produzir conhecimentos e inovações tecnológicas e 
científicas que contribuam para o desenvolvimento 
regional e nacional

Endereço: Campus Universitário de Cuiabá 
(Localização). Av. Fernando Correa da Costa, 
2.367 - Bairro Boa Esperança - Cuiabá - MT 
Site: ufmt.br/

Muito importante Pouco atuante

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

ORGANIZAÇÃO MISSÃO INFORMAÇÕES PARA CONTATO
NÍVEL DE 

IMPORTÂNCIA PARA  
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO 
COM AS  

COMUNIDADES

Associações de Produtores Rurais Fortalecer a agricultura familiar Endereço: cada município tem um endereço Muito importante Pouco atuante

Associações Quilombolas 
Fortalecer e defender os interesses da população 
quilombola

Endereço: cada comunidade quilombola tem 
um endereço

Muito importante Atuante

CONAQ  - Coordenação Nacional 
de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas

Lutar pela garantia de uso coletivo do território, 
implementação de políticas públicas, educação de 
qualidade, protagonismo e autonomia das mulheres 
quilombolas, juventude e pela harmonia com o meio 
ambiente

Endereço: QE 24 Conjunto E, Guará II, Guará, 
Brasília-DF  
Telefone: (61) 3551-2164  
Site: conaq.org.br/   
E-mail: conaqadm@gmail.com

Muito importante Atuante

CTA – Centro de Tecnologia 
Alternativa

Colaborar no desenvolvimento e implementação 
de uma agricultura, adequada às condições 
socioeconômica, cultural e agroecológica

Endereço: BR 174 km 05, Pontes e Lacerda - MT 
Site: ctamt.org.br

Muito importante Pouco atuante

ECAM - Equipe de Conservação da 
Amazônia

Atua pela integração entre o desenvolvimento 
socioeconômico e o equilíbrio ambiental

Endereço: SAS Quadra 03, Bloco C Ed. 
Business Point, Sala 303, Brasília-DF  
Telefone: (61) 3323-7863 
Site: ecam.org.br/

Muito importante Atuante

FASE – Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional

Contribuir para a construção de uma sociedade 
democrática e atuante em favor de alternativas ao 
modelo de desenvolvimento vigente

Endereço: Rua 06 Q 03, Casa 18, Monte Verde, 
Cáceres - MT 
Telefone: (65) 3027-2418 
Site: fase.org.br/pt/onde-atuamos/mato-
grosso/  
E-mail: fasecac@terra.com.br

Muito importante Atuante

ICV - Instituto Centro de Vida
Construir soluções compartilhadas de sustentabilidade 
para o uso da terra e dos recursos naturais

Endereço: 
R. Estevão de Mendonça, 1770-Quilombo, 
Cuiabá - MT 
Telefone: (65) 3621 - 3148  
Site: icv.org.br/ 

Muito importante Pouco atuante

REM/MT (FUNBIO)
Atua com ações voltadas à agricultura familiar 
com lançamento de editais para atender povos e 
comunidades tradicionais

Endereço: Rua C esquina com rua F. Centro 
Político Administrativo, Cuiabá - MT 
Telefone: 3613-7200 
Site: funbio.org.br/programas_e_projetos/
redd-para-pioneiros-mato-grosso/

Muito importante Atuante

SEBRAE - Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas 

Atua com capacitação para agricultura familiar, com 
principal objetivo de colaborar com a organização de 
cadeias produtivas, junto aos trabalhadores rurais e 
urbanos

Endereço: Av. Historiador Rubens 
de Mendonça, 3999 - Centro Político 
Administrativo, Cuiabá - MT 
Telefone: 0800 570 0800  
Site: mt.sebrae.com.br/ 

Muito importante Pouco atuante

SENAR - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural 

Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica 
e as atividades de Promoção Social, contribuindo para 
um cenário de crescente desenvolvimento da produção 
sustentável, da competitividade e de avanços sociais 
no campo

Endereço: R. Eng. Edgard Prado Arze, Qd. 1, 
Setor A, s/n - Centro Político Administrativo, 
Cuiabá - MT 
Telefone: (65) 3928-4800 
Site: cnabrasil.org.br/senar 

Muito importante Pouco atuante

STTRs/FETAGRI - Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura/MT

Para fins de estudos, representação, reivindicação, 
apoio, defesa e coordenação dos interesses 
profissionais dos trabalhadores e trabalhadoras rurais

Endereço: 
Avenida Senador Metello nº. 1500. Bairro 
Goiabeiras, Cuiabá - MT 
Telefone: (65) 3645-9900  
Site: fetagrimt.org.br/site/ 

Muito importante Pouco atuante
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