FICHA PROJETO - nº 128
Projeto: Consorciação de fruteiras e espécies madeireiras de valor comercial em São João da
Baliza
Entidade Executora: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João da Baliza
Local: São João da Baliza - RR
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua "A" s/n
Telefone: 95-2351123
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

202.457

97.543

300.000

A questão: A explosão agrícola na amazônia se caracteriza pela derrubada e queima da
vegetação, com posterior cultivo de culturas anuais de subsistência por dois a três anos,
transformando a área em pastagem ou abandonando-a, devido a baixa fertilidade resultante do
cultivo exploratório.
Objetivo geral: Proporcionar a exploração agrícola sustentável, com melhoria da qualidade de
vida dos agricultores, reduzindo as alterações ambientais.
Objetivos específicos:
•
Atender a duas comunidades, introduzindo os sistemas de consórcios, demonstrando a
sustentabilidade e proteção ambiental propiciada por este sistema;
•
Atingir a 30 famílias a serem beneficiadas pelo subprojeto;
•
Alcançar a área de 60ha de subprojeto instalado, em 3 anos;
•
Conseguir agrupar as 30 famílias, beneficiando os produtos gerados pelo subprojeto, em
uma unidade de beneficiamento;
•
Aumentar a renda dos produtores em 3 anos.
Atividades:
•
Escolha das áreas, tentando uniformizá-las;
•
Marcação das áreas;
•
Preparo das áreas, com destocamento, aração e gradagem;
•
Coleta e seleção de sementes de espécies perenes e semi-perenes;
•
Preparo dos viveiros que funcionarão em cada comunidade;
•
Enchimento das embalagens para mudas;
•
Produção das mudas, incluindo semeadura, repicagem, desbaste e manejo;
•
Plantio das mudas no campo;
•
Execução de tratos culturais;
•
Colheita;
•
Construção de galpões em cada comunidade
Resultados:
•
Maior interação do grupo através de mutirões,
•
Manutenção do viveiro na parte de limpeza e tratos fitossanitários,
•
Produção de mais de 20.000 mudas de espécies nativas e madeireiras,
•
Produção de mudas de banana resistente à doença, e

•
•
•

Envolvimento de outras pessoas a partir das atividades do projeto
Mudança de concepção de muitas pessoas que não acreditavam na produção sem o uso
do fogo
Despertar para o aproveitamento das áreas já alteradas para a produção da banana em
SAFs.

