
Desafio
As regiões semiáridas da América Latina estão entre os locais com os maiores índices de pobreza do 
mundo e as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Nestas regiões, os projetos de desenvolvimento 
rural que favoreçam o acesso à água e as infraestruturas de produção enfrentam sérios desafios, uma vez 
que existem poucas opções para a diversificação da produção. No México, os agricultores de pequena 
escala são particularmente suscetíveis às condições climáticas adversas que são agravadas pelo sistema 
agropecuário relativamente extenso, a topografia irregular e a chuva escassa. Além disso, existem pou-
cos exemplos de práticas sustentáveis de gestão de recursos naturais em áreas semiáridas e dificuldades 
de coordenação entre os produtores que vivem em biomas semelhantes. A dependência da produção 
pecuária e a falta de fontes alternativas de renda nas zonas rurais mais secas do México exigem novas so-
luções que liguem o acesso à água a sistemas sustentáveis de produção e consumo, a fim de aumentar 
a produtividade, a segurança alimentar e o rendimento dos agricultores familiares pobres.

Rumo a uma Solução
Novas soluções que utilizam sistemas agroecológicos e agroflorestais revelam meios eficazes na interligação 
entre o acesso à água e os sistemas de produção sustentáveis e diversificados, aumentando a produtividade, a 
segurança alimentar e a renda dos agricultores familiares carentes. O Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
para as Comunidades nas Zonas Semiáridas (PRODESZA) e o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Cariri e 
Seridó (PROCASE), apoiados pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), e com o cofi-
nanciamento dos governos do México e do Brasil, respectivamente, focam na melhora da produção agrícola 
e o alívio da pobreza em regiões semiáridas. O PROCASE é implementado no estado mais seco do Brasil – 
Paraíba – para combater as alterações climáticas usando sistemas de mitigação agroflorestal combinados com 
produção agrícola sustentável e conscientização ambiental.

A abordagem emprega o sistema de agrossilvicultura sinótico, que pode ser definido como um modelo de 
produção agricultural que combina espécies de árvores nativas (frutas e/ou madeira) do bioma semiárido nas 
produções agrícolas e agropecuárias, promovendo benefícios econômicos e ecológicos. As mudas são plan-
tadas utilizando sistemas de colheita interligadas, com a colheita ocorrendo logo após o início do projeto, de 
modo que o agricultor obtenha uma renda imediata das vendas de vegetais, frutas, forragem animal e culturas, 
enquanto aumenta as taxas de carbono no solo e evita a desertificação.

O programa de intercâmbio entre o Brasil e o México surgiu à partir dos projetos já executados pelo PROCASE 
no contexto do plano de emergência de resiliência climática da Paraíba, que inclui as seguintes infraestruturas 
hídricas para a produção agrícola:

• 539 poços de água e 222 reservatórios subterrâneos, com extração de água através de energias renováveis 
(energia solar e eólica);

• quatro barragens convencionais de tamanho médio;
• 31 unidades agroflorestais;
• 61 dessalinizadores
Os sistemas de agrossilvicultura foram integrados no plano para aumentar o estoque de carbono no solo e 
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produção de forragem para minimizar o desperdício de água usan-
do as reservas dos poços e reservatórios de água. Os sistemas geram 
aumento da produção pecuária por causa do seu consumo de for-
ragem de qualidade superior, e também favorecem a biodiversidade 
em geral devido à formação de corredores ecológicos e ao benefício 
adicional do aumento dos agentes de polinização. Além de mitigar 
os efeitos das alterações climáticas e melhorar a segurança alimentar 
e nutricional, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 1 (Erradicação da Pobreza), 2 (Fome Zero), 6 
(Água Potável e Saneamento), 13 (Ação Climática), 15 (Vida Terrestre) 
e 17 (Parcerias e Meios de Implementação).

Do ponto de vista socioeconômico, os sistemas agroflorestais tam-
bém permitem a redução do uso de herbicidas agrícolas, garantindo 
produção e consumo mais sustentáveis. Os resultados obtidos até à 
data mostram uma maior segurança alimentar entre os agregados 
familiares, bem como um impacto positivo na conservação dos re-
cursos naturais e na diversificação das culturas e da produção animal, 
levando à resiliência climática e à melhoria dos rendimentos. Até o 
momento, foram implementados 31 sistemas em uma área 
de 0.5 ha por agricultor contendo 20 mil mudas e benefi-
ciando diretamente 345 famílias.

Em novembro de 2019, em resposta a demanda mexicana pela 
experiência brasileira, o FIDA lançou o primeiro programa de inter-
câmbio agroflorestal México–Brasil no estado da Paraíba. A visita 
de intercâmbio foi organizada pelo Programa Semear Internacional 
com uma bolsa do FIDA no Brasil para a gestão, monitoramento e 
avaliação do conhecimento e cooperação Sul-Sul focando no desen-
volvimento sustentável da região semiárida brasileira. A delegação 
contou com 30 participantes do México e do Brasil, incluindo a equi-
pe técnica, os pesquisadores, produtores e agricultores vinculados 

aos dois projetos e universidades locais. 

A atividade incluiu visitas a instituições de pesquisa agroflorestal, 
unidades de produção de forragem animal, bancos de sementes 
nativas, estações de colheita de água e armazenamento. Na reunião 
de debriefing, os participantes concordaram que ambos os países 
manteriam um diálogo aberto contínuo para a cooperação e troca 
de experiências em sistemas agroflorestais, e uma série de atividades 
de acompanhamento foram implementadas em 2020. Em particular, 
uma parceria brasileira da PROCASE contribuiu para o Fórum Mexi-
cano de Energia Renovável e Assistência Técnica em abril de 2020. 
O foco principal do Fórum foi a reprodução de experiências bem 
sucedidas no Brasil e às necessidades atuais dos agricultores familia-
res no México, especialmente entre grupos liderados por mulheres 
e pequenos cooperativos trabalhando com produtos florestais não 
madeireiros, bem como nos novos desafios enfrentados na pande-
mia COVID-19.

Além disso, foi idealizado um novo evento de capacitação, a Tran-
sição Agroecológica, promovida pelo Secretário da Agricultura do 
México e que será realizada por um dos agricultores anfitriões do 
intercâmbio, Sr. Rivaldo, que contribuirá como uma nova atividade 
de acompanhamento dos projetos e está prevista para o segundo 
semestre de 2020.  

Contato:
Nome: Sr. Leonardo Bichara Rocha
Cargo: Oficial do Programa do País
Organização: Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA)
E-mail: l.bichararocha@ifad.org
WhatsApp: + 55 71 99192 4924

NOME DO PROJETO: Programa de Intercâmbio Brasil–México: Sistemas Agroflorestais e Produção Sustentável
PAÍSES / REGIÕES: Brasil, México
INDICADO POR: Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Brasil
OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 1.5, 2.4, 2-a, 6.6, 6-a, 8.4, 12.2, 12.8, 13.1, 13-b, 15.1, 15.3, 17.6, 17.7
APOIO: FIDA; Projeto de Desenvolvimento Sustentável para Comunidades em Áreas Semiáridas (PRODESZA – México); e o Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável Cariri e Seridó (PROCASE – Paraíba, Brasil)
ENTIDADES DE EXECUÇÃO: Programa Semear Internacional (implementado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) 
STATUS DO PROJETO: Concluído 
PERÍODO DO PROJETO: 2019–2020
SITE DO PROJETO: https://bit.ly/3hmnax0 (em português)
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