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Casa do produtor.
APRESENTAÇÃO/PROJETO: O presente trabalho foi feito pautado no desejo do
produtor, de aumentar sua renda familiar , através do aumento da produção de
mudas cítricas na comunidade de Manibu.
OBJETIVO: O presente trabalho tinha como objetivo principal, ocupação de mão de
obra familiar, bem como geração de emprego e renda, através do aumento da
produção de mudas cítricas.
METODOLOGIA; Através de reuniões e visitas feitas na comunidade, juntamente com
o Sindicato dos trabalhadores Rurais e associação dos produtores de mudas cítricas.
RESULTADOS OBTIDOS: Inicialmente, o produtor era apenas um agricultor de base
familiar que já produzia mudas de fruteiras cítricas e pretendia aumentar sua
produção. Dispunha de uma área de aproximadamente 5,0 há. que encontrava‐se
ocupada com fruteiras diversas, com predominância de laranjas e limão. Houveram
várias reuniões do IPA na comunidade visando aumentar a renda familiar dos
produtores locais. O sr. Valentim Alves Pereira, que é proprietário do imóvel
mencionado resolveu utilizar financiamento usando recursos do PRONAF para
aumentar sua produção de mudas. Como resultado deste financiamento conseguiu
duplicar sua produção , passando de 30 mil para 60 mil mudas no intervalo de um
ano. Atualmente, também produz mudas de outras fruteiras tais como: Manga,
coqueiro, abacate, etc. Que comportam‐se como atividade principal do imóvel.

Atualmente contamos com 5 (cinco ) ocupações da mão de obra local
permanente, sendo 3 (três) da própria familia e 2(dois) da comunidade. Salientamos
que no período de maior preparo de mudas, como empregos temporários ocupa mais
5 ( cinco ) empregados.

Sementeira para preparo do cavalo.

Sementeira em desenvolvimento para o preparo do cavalo

Cavalo pronto para enxertia
.

Preparo da borbulha

Pegamento da enxertia

Corte do cavalo

Enxertia desenvolvida.

Muda pronta para comercialização.

