SEMEAR – CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR ORGÂNICA
DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA (NUC)
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O objeto de estudo deste trabalho é a compreensão teórica das questões que
descendem do tema agricultura familiar, buscando através do seu contexto
histórico, apresentar soluções mediante propostas de criação de elementos
funcionais, na esfera da arquitetura e urbanismo, que auxiliem o fortalecimento do
setor no âmbito social e econômico, promovendo através de um centro de apoio,
espaços e áreas de apoio que atuará em três frentes: Venda, Capacitação e
Socialização com a comunidade e região, que visam incentivar o consumo de
produtos naturais e orgânicos, produzidos através de produção unicamente familiar
das Regiões Metropolitanas de Curitiba. Localizado em um imóvel do governo do
Estado, na Estrada da Graciosa, Bairro Jardim das Nascentes, no município de
Pinhais – Paraná, antigo parque de exposições agropecuárias. Situado na Área de
Proteção Ambiental as margens da Represa do Iraí, atualmente se encontram
instalados o Parque da Ciência Newton Freire Maia, que consiste em um centro
tecnológico e cientifico interativo para conhecimento e difusão da Arte, Cultura,
Tecnologia e Ciência. O Centro de apoio será de destinado aos agricultores
familiares do Núcleo Urbano Central (NUC) da Região Metropolitana de Curitiba, e
irá promover o fomento da agricultura familiar, superando as barreiras que limitam
a inclusão produtiva do setor, e provendo espaços de assistência e apoio para o
fortalecimento do ramo. Em escala mundial, estima-se que a agricultura familiar
atenda 80% da população (ONU, 2019). No Brasil, segundo dados do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), esse tipo de produção é a principal
responsável pelo fornecimento de alimentos para consumo da população brasileira
(MAPA, 2019), sendo que no estado do Paraná, 75% das propriedades rurais
correspondem ao modelo de produção familiar (IBGE, 2006). Contudo, mediante as
necessidades e dificuldades enfrentadas pelo agricultor familiar, o centro de apoio
e suas frentes de atuação irá propor um fomento do setor. Através: (i) a venda: que
contará com um espaço destinado a comercialização dos produtos com certificação
orgânica; (ii) a capacitação: através de cursos de tecnologias e inovações ligadas
ao setor da agricultura familiar buscando adquirir capacidade técnica de gestão e
produção, visando a sustentabilidade do próprio negócio; (iii) e socialização;
promovendo networking e experiências através de atividades desenvolvidas no
coletivos.
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