Políticas públicas comparadas para ambientes de montanha na Argentina e no Brasil
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O objetivo deste projeto é realizar uma análise das políticas públicas nacionais voltadas para o
desenvolvimento rural sustentável, em zonas de amortecimento de unidades de conservação
de proteção integral em áreas de montanha, em comparação com as estabelecidas na
Argentina, tida como referência pela FAO. Buscar-se-á experiência que ocorre na zona de
amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos. Essa zona está localizada no 3º distrito de
Nova Friburgo, RJ, e é considerada importante pólo produtor de olerícolas do Estado do Rio de
Janeiro, com destaque para a couve-flor, que determina que o município seja o maior produtor
do Brasil. Além disso, é área de hotspot da Mata Atlântica e apresenta, do conjunto do três
picos, o ponto culminante da Serra do Mar. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas,
com o administrador e com os técnicos do Parque Estadual dos Três Picos e do Instituto
Estadual do Ambiente; com membros e lideranças de associações de agricultores e com
empreendedores locais do setor de turismo, de forma a determinar os condicionantes para que
o turismo rural e os sistemas agroflorestais sejam viáveis à realidade do agricultor familiar,
caracterizando as questões sócio-econômicas que o fazem optar, ou não, por essas outras
atividades econômicas no espaço rural montanhoso. Na Argentina, as entrevistas semiestruturadas serão realizadas com participantes do Comité para el Desarrollo Sustentable de
las Regiones Montañosas. Espera-se, ao final do projeto, estabelecer aspectos para subsidiar a
adequação das políticas públicas brasileiras para o desenvolvimento rural sustentável em
ambientes de montanha.
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