FICHA PROJETO - nº 110
Projeto: Sistemas Sustentáveis de Produção Agrícola e Preservação Ambiental em Áreas de
Reforma Agrária
Entidade Executora: TERRA VIVA - Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Ext. Sul da
Bahia
Local: Itamaraju - BA
Bioma: Mata Atlântica
Endereço: Rua Rondônia,338
Telefone: (73) 2941963
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

157.644

73.446

231.089

A questão: Desmatamento para implantação da pecuária extensiva e monocultura de Eucalipto.
Degradação ambiental progressiva decorrente do sistema de produção agrícola.
Objetivo geral: Desenvolver sistemas de recuperação e conservação ambiental associados a
sistemas sustentáveis de produção agrícola com ampla adaptação às condições sócioeconômicas dos pequenos produtores do Extremo Sul da Bahia.
Objetivos específicos:
•
Implantar um sistema de ocupação da terra que compatibilize a preservação da Floresta
Atlântica com a produção econômica no Assentamento Riacho das Ostras, município do
Prado, com área total de 2000ha e 87 famílias assentadas;
•
Realizar um zoneamento agroecológico no assentamento, definindo áreas de preservação
permanente (25% do total) e das diferentes ocupações agrícolas;
•
Difundir sistemas agroflorestais de produção agrícola, promovendo a recuperação do solo
e a diversificação da produção em 15% da área do assentamento.
Atividades:
•
Realização de um diagnóstico rápido participativo de agroecossistemas;
•
Elaboração de um planejamento participativo para implantação do subprojeto;
•
Implantação das áreas de preservação permanente e dos sistemas agroflorestais;
•
Formação prático-teórica em educação ambiental e agroecologia;
•
Avaliação e monitoria do subprojeto;
•
Registro e sistematização do subprojeto.
Principais dificuldades: Mudar as relações das famílias com o meio ambiente, criando uma
cultura de sustentabilidade aliada à preservação.
Estratégia de disseminação: Visitas, cursos, publicações, rádio, etc.
Resultados: Foram implantados cerca de 150ha de SAFs, realizado o enriquecimento das áreas
de preservação em vários lotes e realizadas as ações educativas propostas, com ênfase na
abordagem de gênero e geração na gestão do processo de beneficiamento e comercialização
previstos na continuidade do projeto no assentamento.

