Agroﬂoresta e cooperativismo: uma realidade muito próxima
Com o patrocínio da Petrobras, comunidades de agricultores tradicionais, quilombolas e indígenas se unem para criar uma nova realidade
para a agricultura no Vale do Ribeira e no Brasil.
No sul de São Paulo e leste do Paraná, um grupo de 75 famílias de agricultores tradicionais das cidades de Barra do Turvo e Adrianópolis
formam a Cooperaﬂoresta (Associação dos Agricultores Agroﬂorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis). Os sistemas agroﬂorestais ainda
são pouco conhecidos no país, onde a maioria da produção agrícola vêm de grandes latifúndios. Mas a agroﬂoresta veio para provar que
existe uma coexistência pacíﬁca entre natureza, seres humanos e agricultura, observando os ciclos naturais dos elementos e ﬂorestas, e
integrando a produção a eles. Uma união perfeita entre o conhecimento passado entre gerações de produtores de pequenas comunidades
aliado à recentes pesquisas.
Com o patrocínio da Petrobras, a Cooperaﬂoresta e outras 41 organizações governamentais e não governamentais querem expandir cada vez
mais esse conceito por meio do “Projeto Agroﬂorestar: Vale do Ribeira”. E não é difícil imaginar o porquê de até mesmo os moradores de grandes
capitais deveriam voltar o olhar para essa iniciativa com mais de 20 anos de história. O engenheiro ﬂorestal e coordenador do “Projeto Agroﬂorestar: Vale do Ribeira”, Artur Dalton Lima, ressalta que “em nosso planeta vivemos de maneira interdependente (humanos, plantas, animais, ambiente), e que nossos hábitos cotidianos (alimentares, consumo de bens, serviços, etc) inﬂuenciam direta e indiretamente no equilíbrio dinâmico do
planeta (tendo as ﬂorestas importância fundamental), reﬂetindo de maneira prejudicial ou benéﬁca no âmbito social,econômico ou ambiental,
seja nas grandes cidades ou pequenos povoados.”
Um grande fator que chama a atenção é a crescente preocupação com uma alimentação mais saudável. É um mercado cada vez maior e mais
rentável, movimentando mais de U$750 bilhões todos os anos*.
Segundo pesquisas recentes da Mintel**, principal agência de inteligência de mercado do mundo, a alimentação saudável está seguindo uma
tendência mais acessível, denominada como: “Alimentos e bebidas saudáveis não são 'luxos'.” Segundo reportagem recente da agência, “a previsão desta tendência serviu como um apelo para que alimentos e bebidas saudáveis se tornem mais acessíveis. Continua a haver potencial para
produtores que possam gerar frutas, vegetais e outros alimentos/bebidas saudáveis mais acessíveis e saborosos para os consumidores.”
Ao passo desses acontecimentos, também observa-se que a necessidade de cuidar melhor
do planeta se tornou cada vez mais gritante. Em contrapartida, vê-se um sistema convencional de produção de alimentos que pouco se preocupa com a recuperação do solo, da água e
do ecossistema. Essa é uma das perspectivas que fazem do sistema agroﬂorestal e do “Projeto Agroﬂorestar: Vale do Ribeira” algo revolucionário não só para uma comunidade, mas a
nível nacional e até mesmo global.
O ser humano aprendeu a explorar o planeta ao máximo, diﬁcultando a perpetuação da
própria existência com água, solo e ecossistemas inteiros destruídos. A agroﬂoresta lança
um olhar diferente sobre a relação ser humano - natureza, criando os recursos necessários
para a vida humana sem daniﬁcar o planeta. Sobre isso, o coordenador do “Projeto Agroﬂorestar: Vale do Ribeira”, aﬁrma “podemos considerar que os reﬂexos dos sistemas agroﬂorestais agroecológicos inspirados na natureza (como os que as famílias associadas da Cooperaﬂoresta vem desenvolvendo) podem beneﬁciar direta e indiretamente as populações
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das grandes cidades, não apenas na produção e comercialização de alimentos saudáveis,
as, principalmente, contribuindo com benefícios ambientais para todo o planeta, como na: diminuição da temperatura (relacionada ao seqüestro de
carbono e da cobertura do solo), distribuição equilibrada das chuvas ao longo do ano, biodiversidade de plantas e animais, produção e fertilidade do
solo (a partir da cobertura do solo com matéria-orgânica), 'produção de água', barreiras contra os ventos, entre outros.” A união dos propósitos da
Cooperaﬂoresta, com os sistemas agroﬂorestais, e da Petrobras, contribuem para que o “Projeto Agroﬂorestar: Vale do Ribeira” ganhe um espaço
ímpar na vida de milhares de brasileiros, sejam eles das comunidades e cidades do Vale do Ribeira ou de habitantes das grande metrópoles do país.

O Projeto Agroﬂorestar: Vale da Ribeira é realizado pela Cooperaﬂoresta e
patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.
#petrobras #petrobrassocioambiental

Para saber do projeto acesse: www.cooperaﬂoresta.com

Siga no facebook: @cooperaﬂoresta.agroﬂorestar

