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Financiamento para projetos silvipastoris na Floresta Central do Peru

Comunidades indígenas da Floresta Central do Peru, especialmente do distrito de Vila Rica, Oxapampa, região
de Pasco, e o Banco Agropecuário - Agrobanco - trabalham juntos na promoção e desenvolvimento de
atividades agroflorestais da região, por meio de entrega de créditos florestais.
Para tanto, representantes de 40 comunidades indígenas desta região foram convidados para o seminário
"Desenvolvimento Florestal do Negócio com Comunidades Nativas”, realizado na Cn ñagazu, onde foram
analisadas as vantagens e benefícios econômicos, agronômicos e ambientais da Agro silvicultura.
O presidente do Agrobanco - Enrique Díaz Ortega - explicou que esta é uma estratégia que incentiva o
tratamento associado de espécies florestais e agrícolas numa mesma parcela, em um espaço e tempo
determinados em que o banco financia a instalação do cultivo, que pode ser de banana, espécies de café ou de
cacau e de madeira, em prazos adequados ao desenvolvimento de todos os componentes do sistema. Aqui
são considerados também os sistemas silvo-pastoris que envolve a criação de gado em ambientes
agroflorestais.
Neste processo, a agrofloresta aumenta a qualidade dos produtos, que se desenvolvem em melhores
condições de sombra e de clima, o que resulta em um preço melhor no mercado e promove a capitalização do
produtor, por alavancar madeira comercial. Do mesmo modo, consegue reduzir custos de produção,
especialmente de fertilizantes, pesticidas e mão de obra.
Na mesma linha, atinge benefícios agronômicos, reduzindo os riscos agrícolas e aumentando a
sustentabilidade da área produtiva; gera nutrientes naturais; melhora a qualidade e umidade do solo e protege
contra a erosão.
Nesse sentido, o Agrobanco tem projetado colocar USD24 milhões em financiamento para plantações e
agroflorestal, visando desenvolver atividades em comunidades indígenas e desenvolver instrumentos
financeiros para atrair investidores no processo de conversão em Banco Verde.
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