
O projeto de introdução de sistema agro-florestal com consorcio de frutíferas nas propriedades de agricultura familiar do
Distrito Vale do Caí, Município de Nova Petrópolis RS visa disponibilizar atividade de complementação da renda familiar
de forma a atender suas necessidades básicas, garantir sua segurança alimentar e nutricional, fortalecer sua
auto-estima e proporcionar uma melhora em seu bem-estar social. Visa também possibilitar o acesso a conhecimentos
relativos às práticas de manejo agro-ecológicas, com objetivo de desenvolver atividade para manutenção destes
agricultores e seus filhos no meio rural de forma a evitar o êxodo. Propõe-se enquadrar esta atividade
preferencialmente em parcela a ser destinada a Reserva Legal de forma que torne a propriedade cumpridora de sua
função social e de sustentabilidade, enquadrando-a em uma atividade de preservação ambiental. Através de dados
secundários obtidos junto ao STR local e a associação distrital, pode-se fazer uma estratificação por idade das 80
famílias do distrito, onde 9% são famílias jovens, formadas por um casal, outros 36% correspondem a famílias de meia
idade, onde em sua maioria seus filhos em idade de trabalho deixaram o meio rural e na grande maioria, 55%
representam aposentados, muitos ainda trabalham de forma a complementar a renda familiar.  A estrutura fundiária do
distrito tem média de 22 hectares, destes, aproximadamente 50% encontra-se em relevo acidentado. Neste aspecto o
projeto visa o aproveitamento de parcelas que foram abandonadas ao “pousio” nas últimas décadas, tornando estas
novamente produtivas. Será aplicada a proposta de “Inovações Metodológicas”, que compreendem métodos
participativos dos atores sociais na elaboração do projeto gerando um processo emancipador e gerador de mudanças
cognitivas e sociais. O monitoramento e a avaliação serão desenvolvidos através de oficinas de monitoramento
participativo. O projeto ainda conta com o apoio da Prefeitura municipal através dos programas de subsídios a
agricultura e EMATER com apoio técnico. 


