FICHA PROJETO – nº 151
Projeto: Difusão de Sistemas Agroflorestais
Entidade Executora: Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá
Local: Recife - PE
Bioma: Mata Atlântica
Endereço: Rua Esperanto, 479 Ilha do Leite
Telefone: 81-2211338
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

94.161

28.980

111.741

A questão: Região que apresenta condições ambientais ruins (recursos naturais degradados),
agricultura familiar e forte êxodo rural.
Objetivo geral: Ampliar o número de agricultores adotando SAFs; Construir um modelo de
difusão ampliado que poderá servir para uma política de desenvolvimento sustentável da Mata
Atlântica.
Objetivos específicos:
•
Difundir SAFs em 14 comunidades de Bom Jardim e 3 de Abreu e Lima, começando com
20 famílias no primeiro ano e atingindo 100 famílias no terceiro ano;
•
Fomentar o plantio de árvores fruteiras e de espécies florestais através de viveiros e
plantio direto;
•
Melhorar a fertilidade do solo, a cobertura vegetal e a produção de alimentos nas
propriedades envolvidas.
Atividades:
•
Realizar 2 treinamentos por ano em cada comunidade (total de 40/ano - participação de 20
agricultores/treinamento);
•
Promover a organização dos agricultores em 20 mutirões para implantar os viveiros e
iniciar SAFs nas propriedades (envolvendo 60 agricultores no primeiro ano, 80 no segundo
ano e 100 no terceiro ano);
•
Realizar 4 visitas de acompanhamento/ano a cada família/mutirão (80 no primeiro ano);
•
Implantar 20 viveiros de 400 mudas cada por ano (total de 8000 mudas anuais);
•
Realizar coleta e o intercâmbio de sementes de árvores para plantio direto com culturas
anuais consorciadas;
•
Implantar e manejar SAFs atingindo 1ha por família em 3 anos (total de 100ha).
Principais dificuldades: Capacidade de execução limitada da equipe; Proposta ainda minoritária
na sociedade.
Estratégia de disseminação: Fotos
Resultados:
•
Com a recuperação de 55ha (1/2ha por família), notou-se a difusão de SAFs na região e o
retorno de espécies da fauna em algumas propriedades.
•
Foram plantadas várias espécies para recomposição da vegetação (muitas delas
frutíferas), totalizando 180.000 mudas produzidas.

•
•

O Centro Sabiá contou com uma participação efetiva na Rede de ONGs da Mata Atlântica
e compor o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em Pernambuco.
Foram também realizados diversos seminários e encontros.

