FICHA PROJETO – nº 123
Projeto: Recuperação de Ecossistema associado a Mata Atlântica, Introdução de culturas
permanentes e Desenvolvimento Sustentado para pequenos agricultores na Região de Japeri Baixada Fluminense/RJ
Entidade Executora: REBRAF - Instituto Rede Agroflorestal Brasileira
Local: Rio de Janeiro - RJ
Bioma: Mata Atlântica
Endereço: R. Visconde de Pirajá, 111 sala 713 Ipanema
Telefone: 21-5217896
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

142.314

71.163

219.348

A questão: Degradação total da vegetação original para implantação de pastagens, além da
concentração da terra por poucos pecuaristas.
Objetivo geral: Desenvolver SAFs, integrado ao manejo regenerativo de áreas desmatadas, de
forma a contribuir para o rompimento do ciclo de degradação ambiental e da promoção da
qualidade de vida da população local.
Objetivos específicos:
•
Implantar e monitorar o SAF em 50 propriedades como unidades demonstrativas com
cerca de 1ha cada, com 390 frutíferas e 10p/madeira;
•
Capacitar 20 agricultores para difusão da extração do palmito (pupunha) e seu posterior
beneficiamento;
•
Implantar e monitorar o reflorestamento de uma área de colina com cerca de 12ha;
•
Palestras sobre conservação, preservação e manejo dos recursos naturais;
•
Formar um banco de dados e de imagens da execução do subprojeto.
Atividades:
•
Reuniões, Mutirões e treinamentos;
•
Capacitação para os dirigentes;
•
Monitoramento trimestral;
•
Seleção das UDs;
•
Recuperação de matas ciliares;
•
Palestras em escolas, associação e outros;
•
Banco de imagens e dados.
Principais
dificuldades:
Descrença
administrativa/gerencial da Associação

em

relação

ao

projeto;

Desorganização

Estratégia de disseminação:
Palestras; Banco de imagens e dados; Reuniões; Treinamentos; Mutirões.
Resultados:
•
Com a construção do viveiro, foram feitas 8.190 mudas de açaí, pupunha, urucum,
maracujá açu e buriti.

•
•

•

1.014 foram distribuídas entre os participantes e 7.176 mudas forma vendidas para
associações de pequenos agricultores dos projetos de assentamento do INCRA.
Foram coletados 870 kg de urucum, 120 kg de pó de colorau, coletados 650 kg de mel e
1kg de própolis e comercializados 200 kg de mel e 1 kg de própolis, devidamente
embalados.
Foram, ainda, realizados diversos cursos de capacitação para os agricultores da região.

