PARECER TÉCNICO
Projeto: Florestando
Proponente: Instituto Interagir
Local: Florestal
Responsável Técnico: Renata Fonseca
No dia 28 de março de 2019 a Coordenadora técnica do Semente, Renata
Fonseca, realizou uma visita de acompanhamento ao projeto “Florestando" para ter
conhecimento do local e das atividades que serão desenvolvidas ao longo do projeto.
A visita técnica foi programada para acompanhamento da equipe do projeto
na visitação de um produtor associado, Sr. Marco Aurélio, no intuito de verificar e
questionar os hábitos e atividades desenvolvidas por ele em sua propriedade.
Primeiramente ocorreu o conhecimento do local de plantio do produtor,
verificando uma área reduzida, com plantio ainda em fase inicial. O produtor realiza o
plantio solteiro de diferentes culturas em um mesmo canteiro, ou seja, em cada área
são plantadas várias mudas de um único tipo, formando grupos de plantas como
mostarda e alface.

A equipe do projeto Florestando tentou, durante a visita, trazer para o
produtor a ideia da agroflorestal, incentivando-o a unificar diversos plantios em uma
mesma área, porém encontrou bastante resistência na recepção do conhecimento.

Após a visita ao local de plantio, iniciou-se a aplicação do questionário, e
pode-se concluir que o produtor utiliza o plantio caracterizado como agroecologia, que
é a horta orgânica, sem uso de adubos e defensivos químicos. Importante salientar que
este produtor não possui certificação orgânica de seu plantio, conforme afirmado por
ele em entrevista.

Durante a conversa pode-se perceber grande resistência do produtor em
diversas questões tratadas pela Aflora, caracterizada tanto pela idade dos
participantes, quanto por um “pré-conceito” já existente desde a existência da Rede.
A Rede era um coletivo de agricultores, técnicos e estudantes que
organizavam uma rede de comercialização de seus produtos em Belo Horizonte e
através de um site. Esta rede teve a participação de alguns agricultores da região, que
hoje possuem certa resistência em participar da Aflora por entender que a
comercialização ocorrerá da mesma forma.
Nesta entrevista que ocorreu com o Sr. Marco Aurélio ficou nítida a
resistência por essa causa anterior. Foi debatido entre os participantes da reunião as
diferenças entre a Aflora e a Rede, e o Sr. Marco Aurélio esclareceu alguns pontos de
insatisfação que ele acredita que devem ser alterados com a atuação da Aflora.
Após a visita a esse produtor, a equipe presente foi direcionada à outra
propriedade, do produtor Lucas Machado, onde pode-se visualizar o conceito de
agrofloresta.
O sistema de cultivo utilizado pelo produtor Lucas é denominado Agricultura
Sintrópica, ou popularmente conhecido como agrofloresta. Um sistema que reúne as
culturas de importância agronômica em consórcio com a floresta. Este formato de
cultivo reproduz os princípios da natureza na regeneração dos ecossistemas,
independente do bioma. Princípios tais como: a cobertura do solo com matéria
orgânica, a diversidade e alta densidade de espécies por metro quadrado; a sucessão
de espécies no tempo e no espaço; a estratificação do ambiente e etc.

Um dos objetivos do projeto Florestando é trazer esse novo conceito de
plantio para todos os produtores associados, para melhorar o resultado obtido na
produção de cada um deles.
Essa visita foi apenas uma visita inicial para verificação do início dos trabalhos,
porém, sabe-se que, o projeto engloba diversas outras ações tais quais, capacitações,
intercâmbios, assessoria técnica, avaliações periódicas e etc.
Conclui-se que, devem ocorrer outras visitas da equipe do Semente para análise
e verificação das demais atividades, para que se possa ter uma maior noção dos
resultados que o projeto pode trazer para o município de Florestal.

Sem mais,
Belo Horizonte, 29 de março de 2019.

