FICHA PROJETO – nº 057
Projeto: Participação Comunitária na Recuperação de Áreas Alteradas na Floresta Atlântica do
Estado do Paraná
Entidade Executora: Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS
Local: Curitiba - PR
Bioma: Mata Atlântica
Endereço: Rua Gutemberg,345
Telefone: 41-2420280
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

209.810

90.132

299.942

A questão: Desmatamento da floresta para pastagens e outros fins.
Objetivo geral: Promover a conservação da Floresta Atlântica através de processos socialmente
participativos, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis.
Objetivos específicos:
•
Promover a recuperação da mata ciliar numa área aproximada de 180ha ao longo do Rio
Cachoeira na APA de Guaraqueçaba;
•
Fornecer capacitação e mudas de essências que visem retorno econômico para 10
comunidades;
•
Difundir técnicas de exploração racional dos recursos naturais locais para 10
comunidades;
•
Proceder a avaliação do subprojeto junto a população envolvida;
•
Documentar o processo de recuperação da mata ciliar do rio Cachoeira.
Atividades:
•
Construção do viveiro de mudas;
•
Estudo fitossociológico;
•
Implantar canteiros para produção de mudas;
•
Obtenção de sementes e semeadura;
•
Acompanhamento fenológico;
•
Planejamento de reposição;
•
Obtenção de lote de mudas junto ao IAP;
•
Recuperação florestal;
•
Construção do centro de capacitação;
•
Reuniões comunitárias;
•
Planejamento e execução de cursos de capacitação;
•
Distribuição e orientação do plano;
•
Monitoramento ambiental;
•
Avaliações Comunitária e Técnica;
•
Registro em vídeo;
•
Produção de relatórios e materiais de divulgação.
Principais dificuldades: Falta de capacitação dos agricultores em gerenciar suas propriedades
Resultados:

•
•

•

Apesar de atrasos sofridos pelo subprojeto no início de sua execução, os trabalhos
realizados no decorrer do período atingiram os objetivos propostos.
Alguns grupos de trabalho comunitários desenvolvidos (ecoturismo, produtos artesanais e
agricultura orgânica) imprimiram um ritmo de trabalho mais lento, porém que englobou
todos os aspectos culturais das comunidades.
Assim, há a necessidade de dar continuidade ao projeto.

