




Local de atuação

Zona de Amortecimento do Parque 
Estadual da Serra do Mar - Núcleo Itariru, 
nos municípios de Miracatu, Itariu, Pedro 
de Toledo e Peruíbe – Estado de SP.

Prazo de duração  : 38 meses



Público

- Mobilizados mais de 300 produtores 
rurais na Zona de Amortecimento do 
Parque Estadual da Serra do Mar (PESM).

•

•

•

•

Tamanho da áreas: de 1 à 100 hectares



- Baixo IDH;
- Baixo índice de escolaridade
- Predominância da monocultura: Bananicultura
- Áreas bastante preservada e com grande diversidade ecológica
- Pressão ambiental sobre a Unidade de Conservação
- Pouco investimento dos municípios em agricultura



- Diversas Capacitações

Dentre os temas, podemos citar:
- Resolução 189
- Meliponicultura
- Compostagem
- Biofertilizante
- Associativismo
- Sistemas Agroflorestais
- Microorganismos eficientes (EM)
- Formação de grupos produtivos



2 – Visitas técnicas de campo:

Em um ano, foram realizados mais de
1000 atendimentos de ATER para
orientar o produtor rural na implantação
de técnicas sustentáveis de produção,
bem como na adequação ambiental e
outras necessidades individuais de cada
um dos beneficiários atendidos pelo
projeto.



3 – Ferramentas:
3.1 – PSA – Pagamento por Serviços Ambientais
- 153 manifestações de interesse recebidas (há desistências!)
- Até o momento, 66 produtores foram beneficiados com PSA,

totalizando um valor de R$ 304.753,96.



3.2 – CERT – Certificação:
Foram habilitados 38 produtores rurais neste período, dos quais 25
passarão pelo processo de certificação via SisOrg, 12 irão aderir ao
Protocolo de Transição Agroecológica (PTA) e um produtor irá passar pela
certificação da RainForest Aliance. Tem uma previsão de fomento em
adequação das propriedades de R$ 114.000,00.

3.3 – CVS – Cadeia de valor sustentável
Foram habilitados 36 produtores rurais, dos quais 17 estão interessados em
trabalhar com espécies nativas ou em consórcios com mais de 50% de
espécies nativas, com destaque para produtores de banana e mel. A
previsão de investimentos é de R$ 806.600,00.



LIMITES
- Monocultura e uso de agroquímicos
- Trâmites burocráticos
- Questões ambientais e fundiárias regionais
- Duração do Projeto
- Continuidade

POSSIBIBILIDADES
- Abertura de discussão com os municípios envolvidos
- Diferencial em ATER
- Capacitação e atendimento às demandas (produtivas/sociais/econômicas) dos 

agricultores envolvidos no Projeto – ATER
- Incremento de renda
- Diversificação da produção
- Incentivo às cadeias de produção sustentável – meliponicultura, frutas nativas, 

agroindústria
- Redução da Pressão Ambiental
- Replicar a experiência 














