FICHA PROJETO - nº 329
Projeto: Escola Agroecológica 25 de Julho
Entidade Executora: Associação de Pequenos Produtores Rurais 25 de Julho ( proponente);
FASE (executora)
Local: Ourém-PA
Bioma: Amazônia
Endereço:PA-124 km 03, Curuça, Ourém-PA cep: 68.300-000
Telefone: 91-831-1120
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

176.109

87.708

263.817

A questão: Reverter o quadro de degradação ambiental da região por meio de plantios
diversificados e menos agressivos, e também com uso de técnicas de recuperação da fertilidade
dos solos; Melhorar a situação dos agricultores da região.
Objetivo geral: Construir unidades demonstrativas na Escola 25 de Julho e nas comunidades de
Ourém, baseadas em sistemas agroflorestais, consorciamento de frutíferas e de melhoramento de
capoeira, que possam além de viabilizar econômica-ambientalmente os agricultores diretamente
envolvidos, servir de exemplo para a população rural de Ourém e também da região,
possibilitando a discussão com frutos práticos de um sistema econômico e ambientalmente viável
para nossa agricultura.
Objetivos específicos:
•
Instalar um viveiro de produção de mudas de árvores frutíferas e nativas da região;
•
Proporcionar cursos mensais para os sócios da Associação participantes do projeto e para
agricultores de outros municípios da região;
•
Instalar e ou ampliar os experimentos de SAFs, consorciamento de frutíferas e
melhoramento de capoeira na Escola e nas propriedades rurais escolhidas;
•
Construir um pequeno galpão para armazenar a produção, abrigar os equipamentos e
ferramentas da Escola e também o pequeno trator;
•
Ampliar a criação de abelhas e instalar o criatório de peixes;
•
Adquirir um pequeno trator equipado para auxiliar nos tratos culturais nos módulos
produtivos na Escola e nas propriedades;
•
Incrementar a utilização da adubação verde nas áreas de cultivo;
•
Realizar reuniões de coordenação e avaliação do subprojeto.
Atividades:
•
Instalar viveiros de mudas;
•
Realizar cursos de capacitação;
•
Instalar experimentos de SAF, consorciamento de frutíferas e
melhoramento de capoeiras;
•
Construir galpões;
•
Adquirir um trator;
•
Ampliar a criação de abelhas.
Estratégia de disseminação: Cursos; mutirão

Resultados:
•
Viveiro de mudas frutíferas com grande diversidade de espécies;
•
Multiplicação de sementes de leguminosas;
•
Ampliação da criação de abelhas;
•
Mutirões semanais nos módulos experimentais de SAF, Consórcio e capoeiras
melhoradas;
•
08 cursos sobre manejo de SAF para agricultores da região;
•
Mudança na forma de trabalhar dos sócios da associação;
•
A diretoria da Associação participa do CMDR, e do STR, além da FANEP

