FICHA PROJETO – nº 400
Projeto: Modelos de agricultura familiar para minimizar a pressão sobre a floresta
Entidade Executora: PESACRE - Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do
Acre
Local: UAD Pedro Peixoto
Bioma: Amazônia
Endereço: Rua Iracema quadra 11 casa 8, bairro Vila Ivonete, Rio Branco, Acre
Telefone: 68-2233773
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

165.343

72.325

237.668

A questão: Diminuir o desmatamento no assentamento e recuperar áreas já degradadas, com a
implantação de SAFs
Objetivo geral: Ampliar o trabalho do PESACRE já em andamento para implantar módulos
demonstrativos de produção para minimizar a pressão sobre a floresta em duas comunidades e
disseminar para outras 3.000 famílias na UAD Pedro Peixoto
Objetivos específicos:
•
Planejar as atividades de forma participativa com as comunidades;
•
Recuperar 2 ha de área desmatada por família;
•
Minimizar o uso do fogo no preparo da terra, a partir do segundo ano de cultivo;
•
Implantar 2 ha de sistemas agroflorestais por família;
•
Incentivar a extração de produtos florestais não madeireiros;
•
Minimizar a prática de agricultura itinerante;
•
Fortalecer a capacidade de auto gestão das famílias, considerando aumento de
produtividade, comercialização e organização comunitária;
•
Disseminar a experiência para as demais famílias da UAD Pedro Peixoto
Atividades:
•
Aquisição de camionete;
•
Encontro comunidade/técnicos;
•
Diagnóstico da comunidade;
•
Discussão do diagnóstico;
•
Criação de conselho comunitário;
•
Definição das áreas de implantação do projeto;
•
Aquisição de material de consumo.
•
Curso sobre uso da terra e recuperação com leguminosas;
•
Aquisição de sementes de leguminosas;
•
Plantio;
•
Coleta de amostras de solo;
•
Avaliação da fertilidade dos solos.
•
Curso de Educação Ambiental;
•
Palestra sobre efeitos do fogo;
•
Comparação entre áreas preparadas com fogo e com leguminosas;
•
Plantio de cultivos perenes nas áreas recuperadas com leguminosas;
•
Avaliação resultados

•
•
•
•
•

Aquisição material de consumo;
Curso de agroecologia e agrissilvicultura;
Construção de viveiro;
Aquisição de sementes;
Semeadura;

Estratégia de disseminação: Videos, reuniões e palestras com comunidades vizinhas e
apresentação em fóruns externos
Resultados:
•
As atividades vêm sendo implantadas corretamente.
•
Cursos de capacitação dos agricultores,
•
Fortalecimento de associações locais,
•
Início de plantio de SAFs,
•
Gerenciamento da produção e disseminação do projeto já surtem efeitos na entidade e na
comunidade.

