
naturais, que serão produzidos através de

receitas e dosagens já comprovadas em

trabalhos realizados, e repassados aos

agricultores.

❏ Resultados Esperados

Fortalecer o discurso e as práticas de

base agroecológica.

Estimular a realização de projetos de

extensão focando comunidades

tradicionais e assentamentos de reforma

agrária, na perspectiva de disseminação

do conhecimento e na possibilidade de

colaborar com a preservação dos

recursos naturais presentes no território.

EQUIPE EXECUTORA

Aparecida Rocha Santos
Andre Lopes da Silva

Ernandes Santos Souza
Maiara da Silva Meira

Jefferson Oliveira de Sá
Junio B. Custodio

REALIZAÇÃO
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Chamada N° 01/2020 - PROEX

Assistência Técnica Rural aos
horticultores em transição

agroecológica de comunidades
pertencentes ao Território

Velho Chico



APRESENTAÇÃO

Este projeto visa atuar de maneira

objetiva na orientação teórica e prática

sobre os cuidados no momento de definir

o melhor manejo nutricional para bovinos

de leite da região de Serra do Ramalho

(BA). O projeto propõe utilizar técnicas de

diagnóstico participativo que envolvam a

comunidade e trabalhar em parceria com

as associações de pequenos produtores

rurais do município. A finalidade é criar

orientações e direcionamentos para os

reais problemas enfrentados por eles e

compartilhá-los por meio de palestras e

oficinas.

OBJETIVO

Propor assistência técnica rural aos

horticultores em transição agroecológica,

através de uma articulação com os

moradores da comunidade rural e

assentamentos de reforma agrária do

Território Velho Chico.

PÚBLICO-ALVO
Pequenos produtores do Território Velho

Chico .

AÇÕES PREVISTAS

❏ Durante o desenvolvimento das

ações de extensão nas referidas

propriedades, serão desenvolvidas

diversas atividades, como planejamento

de oficinas teóricas. O projeto será

dividido nas seguintes etapas:

❏ Formação de um grupo de
estudos em produção de base
agroecológica:

Grupo de estudos com a equipe

executora do projeto, para realização de

encontros periódicos com o objetivo de

discutir assuntos relacionados ao eixo

temático em estudo, definições de metas

a serem cumpridas no mês.

❏ Aplicação de questionários
para escolha de 30 horticultores da
região:

A escolha dos horticultores se dará a

partir da aplicação de questionário com

perguntas objetivas e também abertas,

buscando levantar informações

qualitativas e dados quantitativos acerca

da atuação na área.

❏ Produção de compostagem:

A produção de compostagem será uma

das medidas agroecológicas sustentáveis

adotadas no manejo do sistema de

horticultura, que contará com a formação

de pilhas de matéria orgânica com

tamanho de 3,0 m de comprimento por

1,5 m de largura e 1,5 m de altura,

formadas por camadas de resíduos.

❏ Preparação de biofertilizantes e
bioinseticidas:

O controle de insetos-pragas será feito

com inseticidas naturais à base de extrato


