Cooperaﬂoresta: agricultores no Vale do Ribeira estão transformando o conceito de plantar e colher
Associação dos Agricultores Agroﬂorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis - Cooperaﬂoresta, inicia projeto de desenvolvimento sustentável no
Vale do Ribeira com o patrocínio da Petrobras.
Uma maneira diferente de cultivar alimentos está em amplo crescimento na região do Vale do Ribeira, no interior dos estados de São Paulo e
Paraná, e conta com o apoio da Petrobras, patrocinadora do Projeto Agroﬂorestar: Vale do Ribeira.
A Agroﬂoresta Agroecológica ou Agricultura Agroﬂorestal são um método de plantio e colheita, onde os agricultores e agricultoras observam e
aprendem com a natureza.
Falar em agricultura e conservação do meio ambiente pode parecer um tanto quanto antagônico à primeira vista, mas os sistemas agroﬂorestais
têm como principal fundamento a cooperação entre agricultores e o ambiente, integrando os ciclos de plantio, colheitas e manejos com as árvores e ﬂorestas, criando, assim, uma perfeita harmonia entre produção e conservação.
As agroﬂorestas tiveram a sua primeira fagulha no Vale do Ribeira por volta de
1996, quando o pesquisador e agricultor suíço Ernst Götsch ministrou o
primeiro curso para agricultores em Barra do Turvo*. Essa idéia foi cultivada
por algumas famílias que, por volta de 1998, formaram um grupo que
cultivava e comercializava os produtos oriundos da agroﬂoresta na região.
A partir da recuperação do costume de realizar mutirões entre as famílias de
agricultores, o conhecimento sobre as ﬂorestas e as agroﬂorestas foi crescendo
e sendo transmitido à outras. Movimentos estes que levaram à criação legal da
Cooperaﬂoresta em 2003, unindo líderes de diversas comunidades
remanescentes de quilombos e famílias agricultoras tradicionais de Barra do
Turvo-SP e Adrianópolis-PR.
O agricultor Gilmar Batista de Souza, que atua como coordenador da
agroindústria e coordenador da equipe técnica da Cooperaﬂoresta, falou um
pouco sobre como foi esse começo: “Em muitos grupos foram as mulheres que
começaram a fazer agroﬂoresta. Haviam muitas frutas nos quintais, plantadas
todas juntas. Na verdade as pessoas já faziam agroﬂoresta e não sabiam.”

Agrofloresta do Sr. Sezefredo, um dos pioneiros da Cooperafloresta,
Bairro Salto Grande. Barra do Turvo-SP

Com o desenvolvimento da agroﬂoresta, as famílias puderam desfrutar de uma melhora na renda, com a venda dos produtos agroﬂorestais, e a
região de um maior desenvolvimento social responsável, um dos pilares da Cooperaﬂoresta. Sobre isso, Gilmar também revela que “as famílias
começaram a consumir outros tipos de alimentos dos quais antes não consumiam. Isso tem mostrado uma melhora na saúde e na qualidade de vida
das pessoas.”
Para 2018, a intenção é incentivar, manejar e ampliar as agroﬂorestas no Vale do Ribeira! Com o patrocínio da Petrobras e a parceria de outras 41
instituições governamentais e não-governamentais, a associação lança mais uma edição do “Projeto Agroﬂorestar: Vale do Ribeira”, com o objetivo
de desenvolver a agricultura sustentável, o desenvolvimento ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável de 470 famílias participantes diretas do projeto, e outras 4.200 beneﬁciadas indiretamente.
Ao ser questionado sobre o futuro da Cooperaﬂoresta e do projeto no Vale do Ribeira, Gilmar aﬁrma “A partir do momento que a organização vai
crescendo, novos desaﬁos vão surgindo. Pra mim, tem sido um constante aprendizado. Durante essa trajetória, conseguimos muitos projetos que
apoiaram a comercialização, assistência técnica, capacitação, compra de mudas, equipamentos, agroindústria...
Enﬁm, acredito que esse trabalho de agroﬂoresta tem nos fortalecido muito.”
Sem dúvida, uma iniciativa que chama a atenção pelo vanguardismo e visão de futuro acontecendo aqui, tão perto.
Referência:
www.cooperaﬂoresta.com

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

