FICHA PROJETO - nº 265
Projeto: Subprojeto Lontra
Entidade Executora: Associação dos Agricultores da Comunidade do Lontra do Distrito do
Pereira - ACL (proponente) Instituto de Estudos Sócio Ambiental - IESA (executora)
Local: Macapá-AP
Bioma: Amazônia
Endereço: Av. Ana Nery, 1201 Macapá-AP cep 68908-190
Telefone: 96-222-3659
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

182.484

71.930

254.414

A questão: Modelo de agricultura familiar aliada ao extrativismo inadequado desencadeou um
processo de degradação dos recursos naturais existentes na comunidade.
Objetivo geral: Implementar o desenvolvimento participativo e sustentável, contribuindo para a
melhoria das condições de vida da população, detendo as alterações ambientais que ocorrem na
comunidade do Lontra da Pedreira, pela adoção de tecnologia alternativas de recuperação e
aproveitamento das áreas degradadas, além do beneficiamento de parte da produção, visando
geração de renda.
Objetivos específicos:
•
Explorar racionalmente os recursos madeireiros e não-madeireiros;
•
Implantar sistemas agrosilvopastoris e incentivar o beneficiamento da produção;
•
Preservar a área de procriação de várias espécies conhecida como "Ninhal";
•
Organizar resultados do subprojeto para divulgação e proposição em políticas públicas.
Atividades:
•
Inventário florestal;
•
Treinamento em viveiro de mudas;
•
Seleção de espécies e coleta de mudas e sementes;
•
Seleção de áreas e implantação de viveiros nas propriedades;
•
Colheita do açaí;
•
Treinamento em SAFs;
•
Seleção e preparo de áreas para implantar SAF;
•
Produção de mudas;
•
Treinamento em gestão comunitária;
•
Capacitação em apicultura;
•
Capacitação em piscicultura;
•
Capacitação em industrialização de frutas;
•
Implantação de mini-usina de beneficiamento de frutas;
•
Comercialização dos produtos;
•
Treinamento comunitário para preservação do ninhal;
•
Divulgação dos resultados obtidos no projeto.
Principais dificuldades: O atual baixo nível organizacional e de conhecimentos específicos da
maioria dos membros da ACL; dificuldade de interação entre os órgãos governamentais dos
diferentes poderes.

Resultados:
•
A implantação de 4 UDs de açaí despertou interesse nos agricultores;
•
A implantação de 7 UD de SAFs;
•
A apicultura teve pequena participação local; Houve decréscimo no número de invasões no
"ninhal", houve uma mobilização das comunidades no entorno para salvamento dos
pirarucus;
•
As escolas se mobilizaram para o treinamento em educação ambiental

