FICHA PROJETO – nº 302
Projeto: Capacitação de produtos em modelos de produção que preservem as florestas tropicais
Entidade Executora: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro Preto D'Oeste e região
Local: Ouro Preto D'Oeste
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua dos Seringueiros, 763
Telefone: (69)461-3060
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

205.085

66.257

276.246

A questão: Uso de técnicas de exploração agrícola inadequadas para a Região Amazônica.
Alterar esta situação fornecendo condições para o desenvolvimento de uma atividade que utiliza
racionalmente os recursos naturais, possibilitando elevação da qualidade de vida dos pequenos
produtores;
Objetivo geral: Proporcionar auto-suficiência dos agricultores a partir de modelos de produção
que preservem as florestas tropicais através do uso racional dos recursos naturais
Objetivos específicos:
•
Implantar 5 represas demonstrativas de piscicultura;
•
Introduzir técnicas alternativas de nutrição de peixes;
•
Introduzir técnicas alternativas de nutrição de peixes;
•
Implantar laboratório de pós-larvas;
•
Implantar unidade de alevinagem;
•
Garantir o acompanhamento técnico na produção de alevinos e piscicultura;
•
Capacitar um grupo de agricultores em piscicultura;
•
Difundir técnicas de conservação e recuperação de solos;
•
Implantar fundo rotativo;
•
Divulgar os resultados finais do projeto.
Atividades:
•
Seleção das famílias participantes;
•
Construção das represas e tanques de recria/alevinagem;
•
Povoamento dos tanques de alevinagem;
•
Povoamento das represas e tanques de engorda;
•
Seminário de avaliação das unidades;
•
Construção de pocilga;
•
Produção de mudas;
•
Plantio de frutíferas;
•
Construção de alojamento;
•
Aquisição de matrizes;
•
Cursos sobre sistemas integrados de produção e manejo de represas;
•
Implantação de 30 unidades demonstrativas de proteção e recuperação de solos.
Principais dificuldades: Enfraquecimento de importantes parcerias para a entidade; sobrecarga
de trabalho da direção do STR reduzindo a atenção na execução do projeto; grande amplitude

geográfica da região abrangida pelo projeto; ausência de um técnico especialista em piscicultura
dedicado ao acompanhamento permanente da implantação.
Estratégia de disseminação: Não relatado
Resultados:
•
Implantação de 05 represas e 02 tanques de piscicultura;
•
Implantação de 40 hectares de áreas demonstrativas com leguminosas;
•
Realização de cursos e palestras para agricultores de outros municípios.

