FICHA PROJETO – nº 254
Projeto: Desenvolvimento Sustentável para Agricultores na Amazônia Ocidental
Entidade Executora: Associação dos Produtores alternativos-APA
Local: Ouro Preto D'Oeste/RO
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua dos Seringueiros, 763 - Centro
Telefone: (69)461-3874
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

209.152

91.049

300.201

A questão: Reverter a tendência à utillização de técnicas não sustentáveis e inadaptadas às
condições locais como grandes áreas de pastagens, agricultura com derrubada e queima,
exploração indiscriminada da madeira.
Objetivo geral: Contribuir para a preservação da floresta e melhoria da qualidade de vida dos
pequenos produtores rurais da Amazônia Ocidental
Objetivos específicos:
•
Apoiar tecnicamente 30 pequenos produtores na implementação e condução de 45ha de
pupunha para palmito e 60 produtores na implantação e condução de 60ha de consórcios
agroflorestais visando a produção de frutas nativas, pasto apícola e madeira;
•
Assistir tecnicamente 60 agricultores que possuem em média 1 ha de consórcio já
estabelecido;
•
Gerar, adaptar e difundir tecnologias sobre manejo, implantação e condução de SAFs na
Amazônia Ocidental;
•
Criar infra-estrutura para o beneficiamento e comercialização de compotas, doces e
geléias de frutas nativas e palmito de pupunha;
•
Apoiar tecnicamente agricultores na implantação de 6 núcleos apícolas por ano;
•
Capacitar por ano 2 associações de pequenos produtores de outros municípios em noções
de apicultura;
•
Tornar a associação auto-suficiente na produção de cera alveolada;
•
Capacitar agentes multiplicadores de cultura ecológica;
•
Aumentar eficiência do gerenciamento e da administração da associação;
Atividades:
•
Implantação de 01 viveiro central permanente p/ 50.000 mudas/ano;
•
Implantação de 3 viveiros descentralizados temporários p/ produção de 6.000 mudas/ano;
•
Implantação dos consórcios; 03 cursos de corte de pupunha;
•
Treinamento em tração animal para 10 produtores; Implantação de 02 áreas de referência
em lotes de agricultores;
•
Aquisição de equipamentos para o beneficiamento de doces, compotas, geléias e palmito
de pupunha;
•
Capacitações em administração de associações, beneficiamento de polpas, apicultura.
Principais dificuldades: Dificuldade em cumprir o que estava previsto na contrapartida;
Atividades de capacitação superestimadas; obras de infra-estrutura para as fábricas de doce e

palmito ficaram comprometidas, considerando os custos acima do previsto e muitas exigências
legais
Estratégia de disseminação: Produção de vídeo institucional; produção de vídeo sobre questão
de gênero; produção de boletins informativos; produção de folders.
Resultados:
•
Implantação de consórcios agroflorestais e unidades de produção de palmito;
•
Produção de mais de 620.000 mudas de pupunha, cupuaçu e açaí;
•
Implantação de 40 núcleos (com 5 colméias cada um);
•
Capacitações nas áreas de gerenciamento e organização comunitária, beneficiamento etc.

