
Projeto Recanto Feliz apresenta:

AMIGOS DA 

TERRA



O que está 
acontecendo com 
nossa região? A 

água do nosso rio 
está diminuindo a 

cada dia que 
passa.

Também estou 
preocupado...

Sabemos 
que os agrotóxicos 

fazem muito mal pra nós, 
mas será que também 

faz para os outros 
animais?

Eu co-
nheço uma turma 

do Instituto Ibramar 
que cuida do meio am-
biente e pode ajudar 

a gente.

Eu sou o Josemar do Instituto 
IBRAMAR e acho que posso ajudar 

vocês a trabalhar com uma agricultura 
mais sustentável.
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Vocês, 
produtores rurais, 

são muito importan-
tes para a preservação de 

nosso planeta. E pra produzir 
com consciência, eu sugiro 

a implantação de um 
SAF. O que  é 

isso?

É o Sistema Agro-
florestal, que concilia a 

cultura agrícola com o plantio 
de árvores. 

 
Primeiro, é preciso cuidar de nossas 

nascentes através do plantio de mudas 
nativas.

Assim, a gente tem 
mais água e protegemos os 

rios!

Agora que as nascentes 
estão protegidas, vamos cercar 

esta área para que a vegetação se 
desenvolva!
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O próximo 
passo é plantar mudas em 

consórcio.
Eu tenho uma 

plantação de bana-
nas! É possível con-
ciliar com outra 

cultura?

Claro que sim! 
Iremos plantar aqui 
algumas mudas de 

citrus, pupunha 

e frutíferas 
como pitanga e 

araçaúna.

A cultura orgânica, 
além de não contaminar nos-
so alimento com agrotóxicos, 
também não polui os rios, onde 

muitos peixes poderiam ser 
contaminados.

Esse sistema 
mantém o equilíbrio ecológico e 

não permite que apareçam pragas 
e doenças para as plantas.

Outra iniciativa impor-
tante é a construção de caixas secas. 

Elas impedem a erosão do solo, segurando 
a força das águas durante as chuvas. Lem-

brando, também, que precisam ser plantadas 
mudas nativas no entorno das caixas.

Ah! Assim, a 
gente não  precisa 

mais de veneno para a 
plantação! 
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Outra atividade 
bastante lucrativa e que ocupa 

pouco espaço na propriedade é a 
Apicultura.

E o que é 
isso?

É o cultivo de 
abelhas.

 
Mas, antes, é preciso 

vestir o material de segurança: 
macacão e máscara!

 
Estas caixas abrigarão as colmeias, 

que é a casa das abelhas, onde vivem a 
abelha rainha, o zangão e as operárias.
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Dois anos depois...

Agora, a 
gente tem todo tipo de ali-

mento e, ainda por cima, saudável 
e com ótimos preços de venda!

 
É verdade! Na 

cidade, eles pagam mais 
por produtos orgânicos, sem 

nenhum veneno. 

A partir 
do cultivo de abelhas, 

temos como produto para 
a venda: o mel,  o própolis, 

a cera e a geleia real!

 
Que tal entrar e provar algumas das delícias 

produzidas em nossa propriedade? Vocês também 
são parte do nosso sucesso.

 
Com maior prazer. 

E que orgulho ter feito parte 
desta conquista!
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Realização

Patrocínio

Ibramar - Instituto Brasileiro do Mar
www.ibramar.org/recantofeliz
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