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Uma propriedade
diversificada

Experiências da agricultura familiar da Zona da Mata de Minas Gerais

Visita à propriedade do Carlinhos e da Raquel
Carlinhos e Raquel moram na comunidade
Conceição, município de Carangola. Eles são
casados há 17,5 anos e tem três filhos: Charles de 16
anos, Geane de 15 anos e Paulo Henrique com 2
anos.
A propriedade onde moram foi adquirida por
herança, quando o pai de Carlinhos decidiu morar na
cidade e dividiu a terra que possuía entre os filhos. A
família mudou-se para a propriedade em janeiro de
2001, com 5 hectares e mais uma área de mata. A
propriedade sempre teve muito café.
Carlinhos e Raquel construíram a casa onde
moram e começaram a fazer a propriedade ficar do
jeito deles, não usando agrotóxicos na lavoura e
sempre deixando algumas árvores no meio do
pequeno pasto.
Quando Carlinhos começou a participar do
Programa de Formação de Agricultores/as realizado
pelo CTA-ZM e pela Associação Regional a família
incorporou outras práticas agroecológicas à
propriedade.
Hoje a família tem horta, galinhas, porco, um poço de peixes, pomar, lavoura de café,
jardim, lavoura de milho, feijão e 20 caixas de abelha. Antes tinham uma vaca, só que o pasto
era muito pequeno e ela foi vendida. Agora estão separando uma área maior para ter outra
vaca.
A lavoura é de café Catuaí e tem 6.000 pés. O solo é bem coberto de mato que aduba tão
bem quanto as leguminosas. Onde a terra estava fraca Carlinhos plantou guandu e já está
melhorando. Tem lavoura de café velha, nova e uma novinha. Com o manejo da terra Carlinhos
percebeu pelas plantas indicadoras que o solo melhorou bem. Até a análise do solo melhorou.
Nas lavouras tem banana, guandu, mamão, assa-peixe, mulungu, alecrim, artemísia,
embaúba, batata doce nativa, trapoeraba, mandioca, almeirão roxo, canjiquinha, feijão
vermelho, farinha seca, mamona, batata baroa, amendoim, taioba, canela, fedegosinho, jatobá,
beldroega, abóbora, inhame, cana, milho, amora e outras plantas mais.

No quintal tem laranja, goiaba, acerola, graviola, cacau, manga, mamão, amora, jambo,
guaçatonga, mata-pau, gameleira, figueira, goiaba, banana, mexerica, cidra, cabiúna, cedro,
limão doce, pau Brasil, orapronobis, mogno, araticum, abobrinha.
A horta tem orégano, couve, cebolinha, salsinha, tansagem, cenourinha, cará moela, quiabo,
vagem, inhame, melão de São Caetano, confrei, chuchu, terramicina, capuchinha, taioba,
hortelã, amendoim, vagem, erva cidreira de folha, Macaé, almeirão, vick, cordão de frade.
Além dessa variedade de produtos a família procura integrar a propriedade. Com o esterco da
galinha fazem composto pra ir pra horta. Na adubação da lavoura utilizam bananeira, palha de
café, bagaço de cana e leguminosas. Nas áreas em que a terra está fraca plantam guandu para
recuperar e quando está forte plantam lab-lab para adubar.
Todos os produtos que saem da lavoura e do quintal vão para o consumo da família e dos
animais. O que vem do mercado para casa é arroz, trigo, produto de limpeza, açúcar e óleo,
quando acaba a gordura de porco.

Junto com a equipe do CTA eles iniciaram o monitoramento da propriedade para acompanhar
as mudanças que estavam sendo realizadas e o impacto para a sustentabilidade da família. A
família definiu o que queria acompanhar e as formas como faria o acompanhamento. Foram
seis meses de anotações e conversas que já começaram a dar frutos.
Uma das coisas que perceberam a partir do monitoramento foi que estavam perdendo muitos
produtos na propriedade. Então decidiram fazer o cadastro na feira de Carangola e começaram
a comercializar tudo que sobrava. Assim, há dois meses, todas as sextas-feiras, a família leva
os produtos para a feira. Antes a renda da família vinha só da venda do café e do trabalho de
Raquel na escola da Conceição. Agora estão vendendo café torrado, feijão, mamão, taioba,
couve, salsinha, cebolinha, broa, mel, pé de moleque, banana e o que mais tiver.
A família está buscando cada vez mais diversificar e integrar a propriedade, além de investir em
formas diretas de comercialização!
Contato com a família: (32) 99385724
telefax (31) 3892 2000
e-mail: cta@ctazm.org.br
http://www.ctazm.org.br
centro de tecnologias alternativas da zona da mata
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