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O UVAIA - Uma Visão Agronômica com Ideal Agroecológico - é um
grupo bem diversificado em que participam: estudantes de graduação,
pós e profissionais; Dos cursos de Agronomia, Biologia, Veterinária e
entre outros; Ligados não só da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) mas também de várias outras instituições. O grupo tem a
sua sede na Faculdade de Agronomia (FAGRO) da UFRGS onde
atualmente tem duas áreas pertencentes ao Departamento de
Fitossanidade que são manejadas pelo grupo. Nestas áreas são
desenvolvidas ações como viveirismo ecológico, educação ambiental,
manejo em sistema agroflorestal e manutenção de um banco de
germoplasma. Os participantes do grupo se reúnem e se organizam para
trocar experiências, viabilizar a construção e participação em eventos
ligados ao ensino, pesquisa e extensão, constituindo um grupo de
estudos e práticas em agroecologia, preservação ambiental e resgate da
biodiversidade, em busca de alternativas de produção e manejo de
recursos agrícolas de uma forma sustentável. O projeto Rede de trocas
de material genético e de conhecimentos sobre a biodiversidade de
plantas com interesse agronômico proporcionou o início de muitas das
atividades do grupo. A partir dele que grupo conseguiu adquirir uma das
áreas do departamento de aproximadamente 150m² e estufa, hoje
chamada de Estufa da Biodiversidade Agronômica (EBA) - atual sede do
grupo e principal ponto de encontro - onde guarda materiais e mantém
um banco de sementes e outras formas para reprodução e propagação
de plantas. Na área em volta da estufa são repicadas as mudas e
organizadas em canteiros de acordo com a sua utilidade (madeireira,
frutífera, adubadora, medicinal) e época de plantio para serem plantadas
ou utilizarem para doações ou trocas com agricultores, para projetos ou
instituições. Também o grupo utiliza a área para cultivar plantas em alta
diversidade mantendo um canteiro de ervas medicinais, um dos cactos e
suculentas, um das adubadoras e das frutíferas espalhadas pela área.
Das mudas que são produzidas, algumas são destinadas para plantio em
outra área do grupo para recuperação de uma área degradada. Esta
área, antigamente utilizada com aterro de restos de obras, de 2005 em
diante, o grupo vem estabelecendo um pomar de mirtáceas nativas com
manejo agroflorestal com aproximadamente quatro mil metros quadrados
de área. O plantio das mudas é feito a partir mutirões do grupo e também
através das calouradas, evento que ocorre no início de todos os



semestres, em que os calouros são convidados a participar do ''Trote
Ecológico'' plantando mudas na área. Na área há um espiral de ervas
construído, de materiais oriundos de podas da faculdade como paus e
troncos, em uma oficina criada pelo grupo na semana acadêmica da
agronomia e, em volta deste, foi feita uma horta em mandala, está última
construída, também em uma oficina, no 51º Congresso Nacional de
Estudantes de Agronomia (CONEA), por estudantes de todo o Brasil.
Neste ano de 2009, o grupo está organizando o 1º Seminário sobre
Sistemas Agroflorestais (SSAFs) que pretende conceituar e vivenciar
manejos e experiências sobre SAFs. Essas ações - EBA e agrofloresta -
são os pilares do grupo UVAIA e são tomadas com prioridade pelo grupo
e proporcionam inúmeras outras atividades como: desde a organização
do mesmo em reuniões para tomada de decisões do manejo das áreas,
que estas são tomadas em consenso; as trocas de experiências,
conhecimento, sementes e mudas não só dentro do grupo, mas também
em eventos, em congressos, em escolas, em cursos, com profissionais,
com agricultores, com outros grupos de agroecologia; e praticando
técnicas na própria faculdade como: plantio de mudas e sementes,
compostagem e vermicompostagem,  b ioconst ruções.  Mui tos
acontecimentos em prol da agroecologia marcaram o ano de 2008, e o
UVAIA esteve presente neles. No 51º CONEA que ocorreu em Porto
Alegre (RS), um dos temas foi agroecologia, o que proporcionou a
reunião de muitos grupos e pessoas ligadas à agroecologia de todo o
Brasil. Nesse congresso os grupos de agroecologia decidiram fazer o 1º
Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia (ENGA) que ocorrerá na
semana anterior ao Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA) de 2009.
O objetivo do encontro é criar um espaço em os membros dos grupos
possam se reunir, fortalecendo a rede entre eles, proporcionando
atividades práticas para os participantes, discutindo questões inerentes
aos grupos e apontando perspectivas de atuações futuras. Em outro
momento, o grupo participou massivamente para a criação da Rede
Orientada ao Desenvolvimento da Agroecologia (RODA) junto com
estudantes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural
(PGDR) da UFRGS, onde são estudados e discutidos conceitos e
experiências teóricas e práticas  ligados à agroecologia. Atualmente estão
construindo Curso de Extensão em Agroecologia. No ano de 2009, o
grupo UVAIA recebeu novos integrantes através da calourada com
estudantes que se identificam com o grupo e festejaram a entrada de um
novo currículo na faculdade de agronomia que tem disciplinas que se
preocupa com questões ambientais e de produção mais sustentável.
Como está em constante renovação, o grupo necessita mais de apoios,
não só financeiros com os bolsistas, mas também estruturais e de
reconhecimento da Universidade para o grupo continuar suas atividades
com a comunidade.


