FICHA PROJETO – nº 055
Projeto: Recuperação e Conservação de Recursos Naturais através de Sistemas Agroflorestais
Entidade Executora: Centro de Assistência Técnica - CAT
Local: Governador Valadares - MG
Bioma: Mata Atlântica
Endereço: R. Benjamin Constant, 563 - Centro
Telefone: 33-2214818
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

148.560

101.560

250.120

A questão: Grande processo de degradação econômico-social, devido, além de outras coisas, a
degradação ambiental histórica que sofreu a região
Objetivo geral: Contribuir para o aumento da possibilidade de sobrevivência e permanência em
suas terras, de comunidades de pequenos produtores rurais, e diminuição da pressão de
exploração de remanescentes da Mata Atlântica, através da recuperação de recursos naturais
pela implantação e difusão de sistemas agroflorestais de uso do solo.
Objetivos específicos:
•
Implantar 6 unidades demonstrativas (UDs) de SAFs em 6 comunidades rurais de 4
municípios da região;
•
Identificar SAFs já existentes na região;
•
Instalar pelo menos 6 unidades de observação (UOs) em 6 comunidades de pequenos
produtores da região;
•
Promover a difusão de SAFs para pequenos produtores em 8 municípios da região;
•
Documentar e registrar todas as etapas e atividades;
•
Avaliar sistematicamente as atividades, objetivos, metodologias e metas propostos no
subprojeto;
•
Difundir para toda a região do Vale do Rio Doce a tecnologia de SAFs de uso do solo.
Atividades:
•
Reuniões, avaliações e implantação de SAFs; Identificação de SAFs já existentes e áreas
para implantação;
•
Visitas ais SAFs;
•
Divulgação na imprensa;
•
Implantação, acompanhamento e monitoramento das UDs e UOs;
•
Cursos;
•
Seminários;
•
Visitas;
•
Encontros de avaliação do projeto.
Principais dificuldades: Falta de apoio dos órgãos públicos; Fatores climáticos.
Estratégia de disseminação: Cursos; Seminários; Visitas; Encontros
Resultados:

•

•
•
•

Muitos objetivos foram atingidos, sendo que houve levantamentos dos recursos naturais
das comunidades rurais, implantação de 2 viveiros comunitários e viveiros familiares,
implantou-se 8 UDs, superando a meta.
Porém a meta de 6 UOs não foi atingida, sendo estes substituídos pelos SAFs formados.
A disseminação do projeto foi desenvolvida sem maiores problemas.
A parceria com o IEF foi muito significativa para conclusão do projeto.

