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APRESENTAÇÃO
Eco-Negociação na Conservação de Recursos Naturais

Sem terras aceirando o Parque Estadual Morro do Diabo
O que chamamos de “Eco-Negociação” refere-se a uma aliança ou parceria
estabelecida de comum acordo entre as partes interessadas em um recurso natural
protegido, para compartilhar com os responsáveis pela sua proteção, as funções de
manejo e conservação. Isso significa, um lado assumir total ou parcialmente os
direitos e responsabilidades de conservação, e o outro uma compreensão das
necessidades econômicas e sociais dos interessados. Essa negociação é
adaptativa, ou seja, está em constante processo de avaliação com ajustes e
reformulações visando uma melhor sintonia entre as partes envolvidas e um
conseqüente aprimoramento dos resultados. Dentre as partes interessadas
incluem-se principalmente a instituição responsável pela conservação da área e
várias associações de residentes locais e usuários de recursos, podendo ser
envolvidas organizações não-governamentais, instituições de pesquisa,
comerciantes e administrações locais, e outras autoridades como o ministério
público, por exemplo.
Essa tem sido a metodologia utilizada pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ)
na implementação do Projeto Abraço Verde, envolvendo, principalmente o Estado,
uma ONG e o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) do Pontal do
Paranapanema. Essa experiência tem mostrado que com um contínuo e sistemático
esforço de equipe, que inclui relações de confiança e amizade, educação ambiental,
extensão agroflorestal, pesquisas em biologia da conservação, manejo participativo,
legislações apropriadas e fiscalização efetiva, a conservação de um ecossistema
torna-se não só possível, mas operacionalmente mais fácil . Conservação nesta
escala comunitária, ecossistêmica e de paisagem oferece uma das alternativas
mais promissoras para a salvação da biodiversidade da Mata Atlântica do Planalto,
bem como para outros ecossistemas brasileiros.
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1. INTRODUÇÃO
Este relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados preliminares
obtidos durante os primeiros quinze meses de implementação do subprojeto
financiado pelo PDA, denominado “Projeto Abraço Verde”, que está
implementando zonas de amortecimento agroflorestadas, ou zona de benefício
múltiplo, no entorno de fragmentos florestais da Mata Atlântica do Pontal do
Paranapanema no extremo oeste do Estado de São Paulo.
O trabalho é resultado de uma parceria com grupos de assentados e lideranças
da cooperativa do MST e tem a concordância de diversos órgãos do Governo de
São Paulo. Entre os objetivos e desafios principais deste subprojeto estão:
disponibilizar informações agroecológicas para os assentados, estimular a
adoção de práticas de manejo agroflorestal em lotes vizinhos aos fragmentos
florestais e implantar módulos agroflorestais demonstrativos adaptados à cultura
e às necessidades locais.
A experiência inicial tem mostrado que a conservação dos ecossistemas torna-se
possível com o que temos chamado de “eco-negociação” (vide caixa no inicio)
Isso inclui a participação e educação comunitária, credibilidade, amizade e
relações de confiança, extensão e pesquisas agroecológicas, manejo adaptativo,
além de legislações apropriadas e fiscalização efetiva. Buscamos, assim, uma
harmonia agroecológica na interface entre assentamentos rurais e os
remanescentes de Mata Atlântica e, portanto, o desenvolvimento de uma reforma
agrária ambientalmente e economicamente mais sustentável na região do Pontal.
1.1. O contexto social, a luta pela terra e o destino dos fragmentos
florestais do Pontal do Paranapanema.
O Pontal do Paranapanema é uma das regiões mais pobres do Estado de São
Paulo. Localizado entre a confluência dos rios Paraná e Paranapanema, o Pontal
está incluído dentro dos limites do decreto 750, que define legalmente os
domínios da Mata Atlântica e regulamenta sua utilização. A cobertura vegetal
original dessa região é classificada como Mata Atlântica do interior ou do planalto
(Floresta Estacional Semi-decídual).
Em 1941 e 1942, o então governador do Estado de São Paulo, Dr. Fernando
Costa, decretou que toda a área oeste do Pontal passaria a ser uma Reserva de
Fauna e Flora. Nos anos 50, todavia, o governador Ademar de Barros distribuiu
as terras da reserva entre seus amigos e correligionários, que iniciaram um
processo voraz de ocupação do solo. Devido a essa ocupação sem critérios, o
Pontal do Paranapanema sofreu drástica redução em sua cobertura florestal,
restando hoje apenas 1,85% da cobertura original. A maior parte do que resta
está no Parque Estadual do Morro do Diabo (37.000ha) e em alguns fragmentos
em propriedades privadas (Figura 1). Ainda como conseqüência do modo de

4
ocupação da Reserva do Pontal, houve grande concentração de terras devolutas
em poder de poucos fazendeiros.
Atualmente, ocorre um segundo processo de ocupação territorial movido por
grupos de agricultores sem terra, que nos últimos anos estiveram organizados no
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Os números atuais
mostram a existência de aproximadamente 4.500 famílias assentadas em glebas
no Pontal, ocupando um total de 38.000 ha, sendo que cada lote das respectivas
glebas têm em média 15 ha. As projeções futuras para a região são de assentar
50.000 famílias em um total de 1 milhão de hectares de terras devolutas na
região (José Rainha Junior - Líder do MST, com. pessoal).
Toda essa ocupação, se não for feita com preocupações ambientais, pode pôr
em risco o que resta das florestas do Pontal. A dinâmica de ocupação atualmente
em prática tem levado a uma paisagem regional onde vários fragmentos
florestais estão sendo circundados e pressionados por assentamentos rurais.
Este cenário, comum na paisagem do Pontal, com assentamentos rurais
“abraçando” as últimas ilhas de biodiversidade da Mata Atlântica, desafia-nos na
arte emergencial que é a de desenhar e adaptar novos modelos de conservação,
que tragam um mínimo de sustentabilidade ao avanço da reforma agrária na
região.
1.2. Alguns fundamentos da Biologia da Conservação e sua aplicação no
Pontal do Paranapanema.
Não faz muito tempo, o Pontal era uma região inteiramente coberta por florestas
tropicais de valor biótico singular. Prova disso é que os remanescentes florestais
do Pontal ainda abrigam rica e importante biodiversidade, com a presença de
inúmeras espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção, como o mico-leãopreto (Leontopithecus chrysopygus), a anta (Tapirus terrestris), o macuco
(Tinamus solitarius) e a onça pintada (Panthera onca).
A fragilidade dos solos, combinada com a concentração de chuvas num período
curto do ano e a exposição das encostas, somadas à forma de ocupação
desordenada do solo, levou a região a se tornar uma das mais degradadas do
estado do ponto de vista ambiental, com predominância do grande latifúndio de
pecuária extensiva. No decorrer dos anos, o que se verificou foi que a Grande
Reserva do Pontal foi perdendo sua área florestada, restando hoje pouco mais de
37.000 ha no Parque Estadual do Morro do Diabo, localizado no município de
Teodoro Sampaio e cerca de 15.000 ha em fragmentos de diversos tamanhos
espalhados pela região.
Essa situação de isolamento dos fragmentos faz com que a manutenção da
diversidade biológica de algumas espécies de árvores e animais fique
comprometida. É necessário um número mínimo de indivíduos para garantir a
manutenção genética das espécies, que ao longo do tempo vão realizando
cruzamentos sucessivos entre os mesmos indivíduos, o que implica em redução
da diversidade genética. Dessa forma, para garantir a manutenção da

5
diversidade e da própria existência de espécies é necessária a utilização de uma
abordagem que privilegie o conceito e a visão de paisagem.
Esse conceito da biologia da conservação é cada vez mais utilizado pelas
organizações ambientalistas que atuam na região, com destaque especial para o
IPÊ- Instituto de Pesquisas Ecológicas, que há mais de 12 anos vem se
dedicando à conservação da vida e de sua diversidade na região. Para que os
esforços em prol da conservação de espécies da fauna e da flora dêem
resultados, apenas a manutenção dos fragmentos que restaram ou do próprio
Parque do Morro do Diabo é insuficiente, pois não garante o fluxo genético que
muitas das espécies necessitam para sua viabilidade a longo prazo. Torna-se
necessária então a implantação de corredores florestais que possam contribuir
para o fluxo dos genes, minimizando o isolamento a que foram submetidas às
espécies animais e vegetais. Além disso, garantir a integridade dos fragmentos
que ainda existem é também muito importante, principalmente o Parque do Morro
do Diabo, pois nele estão essas últimas “sementes de biodiversidade” da região.
Uma das formas de garantir a integridade destas áreas é protegendo-as dos
impactos externos advindos da ação humana, como o fogo, a retirada de madeira
e a caça, o que pode ser conseguido através da implantação de “zonas de
amortecimento” (buffer zones).
Estas duas estratégias (corredores biológicos e zonas de amortecimento) estão
sendo implantadas através do projeto “Abraço Verde”, nos assentamentos
Ribeirão Bonito e Tucano, com a participação das famílias assentadas. Os
assentados estão colaborando com a conservação da natureza, participando
ativamente da implantação destas estratégias, uma vez que tanto a zona de
amortecimento quanto o corredor biológico estão sendo implantados em áreas do
assentamento. Para a zona de amortecimento, os assentados que fazem divisa
com o Parque disponibilizaram uma faixa de aproximadamente 50 metros de
largura para a implantação de plantios consorciados de espécies florestais
nativas e exóticas. Para o corredor, as famílias concordaram em destinar uma
área (que poderia ter sido destinada a um lote) para a implantação do corredor,
que liga o Parque a um fragmento florestal do assentamento.
No Pontal do Paranapanema existe a necessidade imediata e condições
ecológicas e sociais favoráveis para um programa agroflorestal, com fins de
restauração de paisagens fragmentadas. Neste sentido, o Projeto “Abraço Verde”
vem incorporando a diversificação das atividades produtivas nos assentamentos,
a conservação do solo e da água, e a conservação de espécies e populações
desse ecossistema ameaçado.
1.3.

Agrofloresta e biodiversidade

Pouca atenção tem sido dada ao papel e ao grande potencial que os sistemas
agroflorestais possam ter na conservação de reservas florestais em paisagens
fragmentadas. Uma das maneiras de fazê-lo é utilizando módulos agroflorestais
como zonas de amortecimento, amenizadores da degradação das bordas dos
fragmentos florestais. Do ponto de vista biológico, um dos principais benefícios
dessas zonas de amortecimento seria a redução dos efeitos de borda. Esses
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efeitos podem penetrar até 500 metros para o interior desses fragmentos
ocasionando mudanças de micro-clima, afetando a integridade ecológica das
florestas e levando os fragmentos ao desaparecimento em muitos casos.
“Abraçando” esses remanescentes florestais com módulos agroflorestais
estamos reduzindo os possíveis efeitos negativos das pastagens e/ou roças
agrícolas de campo aberto em seu entorno. Do ponto de vista econômico e
social, a exploração desta zona agroflorestada proporciona um espaço
diversificado e produtivo para as comunidades rurais vizinhas, além de uma
provável redução nos conflitos e antagonismos entre os assentamentos rurais do
entorno e a fauna e flora presentes nos fragmentos florestais.
1.4.

Área de concentração do subprojeto

Os assentamentos rurais “Tucano” e “Ribeirão Bonito” no Pontal do
Paranapanema são ótimos exemplos da dinâmica da ocupação das terras na
região. Três anos atrás várias famílias foram assentadas no entorno desses
fragmentos florestais, que estão biologicamente entre os mais significativos da
região. O fragmento florestal da Gleba Ribeirão Bonito, com seus 400 ha, e o da
Gleba Tucano, com seus quase dois mil ha, ainda abrigam muitas espécies
endêmicas e ameaçadas, como por exemplo, uma das últimas populações
remanescentes do mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus) um dos
primatas mais ameaçados de extinção do mundo. Cada família de assentado
rural possui um lote de 15 hectares em média. Metade do lote é normalmente
usada para uma agricultura de subsistência (milho, algodão, mandioca, arroz,
feijão, amendoim e outros) e a outra metade é normalmente usado para uma
pecuária leiteira de pequena produção.
Devido à má conservação do solo, a falta de um extensionismo adequado e a
carência de um modelo de desenvolvimento apropriado nestas glebas rurais, a
agricultura e pecuária são de baixa produção para a maioria das famílias, que
estão em constante luta para cumprir suas necessidades básicas de
subsistência. Ao mesmo tempo, os importantes fragmentos de mata vizinha são
altamente vulneráveis às constantes incursões de gado, plantas invasoras, cipós,
fogo, queda de árvores e dissecações provocadas pelo vento, tudo isso como
conseqüência de bordas expostas e desprotegidas. Aos poucos essas “erosões
antrópicas” estão consumindo os fragmentos e afetando sua integridade
ecológica. Para amenizar a degradação ecológica e pobreza rural que
caracterizam alguns pontos da região, estamos implantando um projeto modelo
de “eco-negociação” com a comunidade e incorporando florestas sociais nestes
assentamentos. Posteriormente, pretendemos estender o subprojeto aos demais
fragmentos da região e a outras regiões do Brasil.
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Figura 1. Imagem de satélite mostrando o Parque Estadual Morro do Diabo e no
seu entorno, outros fragmentos florestais da região do Pontal do Paranapanema,
extremo oeste do Estado de São Paulo.

1.5.

Parcerias

Este trabalho é resultado de uma parceria com grupos de assentados e
lideranças do MST, Cooperativa de Comercialização e Prestação de Serviços
dos Assentados de Reforma Agrária do Pontal (Cocamp), com o Estado, através
do Instituto Florestal (IF/SMA), a Universidade de São Paulo (ESALQ-USP), e o
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e de outras ONG’s,
Associação de Recuperação Florestal do Pontal do Paranapanema (Pontal-Flora)
e Associação em Defesa do Rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar (Apoena).
2.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS PRELIMINARES

2.1.

Reestruturação e ampliação do viveiro agroflorestal do Parque
Estadual Morro do Diabo

Através de um trabalho conjunto entre o IPÊ e o Parque Estadual Morro do Diabo
(Instituto Florestal-SMA), este viveiro foi implantado em junho de 1998. Está
localizado na sede do Parque, no município de Teodoro Sampaio, SP. Até o
início das atividades do subprojeto, a capacidade média desse viveiro era de 3
mil mudas/ano. Com o financiamento do PDA toda a estrutura de produção de
mudas do viveiro passou para o sistema de tubetes, aumentando sua capacidade
para 150 mil mudas/ano (Figura 2).
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Figura 2. Viveiro Agroflorestal do Parque Estadual Morro do Diabo

Além da produção e fornecimento de mudas de maneira contínua e não
burocrática para a implantação dos módulos agroflorestais nos assentamentos,
este viveiro tem funcionado como um “viveiro escola”, onde são ministradas as
aulas práticas dos cursos agroflorestais. Neste viveiro trabalham em tempo
parcial quatro funcionários, que direta ou indiretamente prestam serviços nas
seguintes atividades:
2.2.

Coleta de sementes de espécies com potencial agroflorestal

Esta atividade vem sendo realizada nas matas e imediações do Parque Estadual
Morro do Diabo. Para tanto, um cronograma de frutificação das espécies
arbóreas foi desenvolvido com o decorrer do trabalho para indicar a época
específica de coleta das sementes para cada espécie. Além das espécies
nativas, coleta-se sementes de espécies exóticas que também possuem
potencial para uso em agrofloresta. Após a coleta, uma parte destas sementes é
beneficiada e encaminhada para o viveiro central do Instituto Florestal na cidade
de São Paulo. O restante é armazenado em recipientes plásticos e
acondicionado em um freezer, a uma temperatura média de 8o graus sendo,
posteriormente, utilizado para abastecer o viveiro agroflorestal do Parque
Estadual Morro Diabo. Espécies que perdem o poder germinativo muito rápido
(ex. Fícus, Inga), são “conservadas” em banco de plântulas em estufas
apropriadas. Durante o processo de produção das plântulas em estufas, procurase controlar os fatores ambientais desfavoráveis para algumas espécies.
Posteriormente, estas plântulas são transplantadas para os tubetes ou sacos
plásticos definitivos.
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Tabela 01. Características das principais espécies produzidas pelo viveiro
agroflorestal do Parque Estadual Morro do Diabo.
NÃO-FRUTÍFERAS
Espécies Permanentes
Acácia (Acacia mangium)
Albizia (Albizia lebeck)
Alecrim (Holocalyx balansae) *
Angico branco (Anadenanthera colubrina)*
Angico do cerrado (A. macrocarpa)*
Cabreúva (Myroxylun peruiferum) *
Café de bugre (Cordia ecalyculata) *
Canafístula (Cassia ferruginea) *
Cedro (Cedrella fissilis) *
Coração de negro (Poecilanthe parviflora)*
Eucalipto (Eucalyptus spp)
Farinha seca (Albizia hasslerii) *
Gliricídia (Gliricídia sepium)
Guapuruvu (Schizolobium parahyba)
Gurucaira (Peltophorum dubium)*
Ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha) *
Ipê amarelo (Tabebuia ochracea ) *
Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla) *
Ipê tabaco (Zeyheria tuberculosa) *
Jacarandá mimoso (J. cuspidifolia)*
Louro pardo (Cordia trichotoma) *
Óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii)*
Pau marfin (Balfourodendron riedelianum)*
Pau jacaré (Piptadenia gonoacantha) *
Paineira (Chorisia speciosa) *
Pau de tucano (Vochysia tucanorum)*
Sobrasil (Colubrina glandulosa) *
Sombreiro (Clitoria fairchildiana)
Sucupira (Pterodon emarginatus) *
Tamboril(Enterolobium contortisiquum)*

Principal função agroflorestal
LE, PO, QV, CS, TO
LE, OR, A, AP, AV, CS, FA, FS
MD, FA, OR
MD, CS, LE, TO, FS, ME
MD, CS, LE, TO, FS, ME
MD
MD, OR, AS, FS, FA.
A, MD, LE, QV, CS, AV, OR, ME
MD, AP, LE
MD, OR
LE, MD, ME, PO, QV, AS, TO, FA
LE, AS, A, AV, MD, OR,
A, AP, MD, LE, AV, CP, CS, AS, CV
OR, FA, AP
MD, AS, OR, FA
MD, OR, FA, AP
MD, OR, FA, AP
MD, OR, FA, AP
MD, OR
OR, FA, MD
MD, OR, AS, FS
ME, OR,
MD, LE, OR
MD, LE, ME, AP
OR, FA, FI
OR, FA, MD
MD, OR
OR, MD
MD, LE, OR
MD, OR, AS

FRUTÍFERAS
Espécies Permanentes Frutíferas
Acerola (Malpiguia glabra)
Amora (Morus sp)
Araça (Psidium araça) *
Cajú (Anacardium occidentale)
Carambola (Averrhoa carambola)
Figueira (Ficus enormis) *
Goiaba (Psidium guajava) *
Inga de brejo (Inga uruguensis)*
Inga liso (Inga laurina)*
Jaca (Artocarpus heterophylus)
Jambolão (Eugenia spp)
Jaracatiá (Jaracatiá spinosa) *
Jatobá (Hymenaea coubaril) *
Jenipapo (Genipa americana)
Mamão (Carica papaya)
Manga (Mangifera indica)
Mutambo (Guazuma ulmifolia) *
Pindaíba (Duguetia lanceolata)*
Pinha (Rollinia mucosa)
Tamarindo (Tamarindus sp)
Uvaia (Eugenia piriformis)*

Principal função agroflorestal
HU, FA, QV
HU, FA
HU, FA, MD, LE
HU, QV, OL, LE, AS, FA
HU, QV, OR
HU, FA, AS, MD
HU, FA, MD, LE
AP, MD, A, LE, AS, TO, QV, FA
AP, MD, A, LE, AS, TO, QV, FA
HU, A, MD, LE, QV, FA
HU, FA, OR, QV
HU, FA, QV, OR
MD, HU, FA, OR
HU, FA
HU, A, MD
HU, A, QV, FA, AS
HU, FA, FI, A, MD
HU, FA
HU, FA
HU, A, CS, FS, FA, LE, TO, QV
HU, FA, QV

Coleta Sementes
Novembro-Dezembro
Outubro-Fevereiro
Dezembro-Fevereiro
Julho-Agosto
Agosto-Setembro
Outubro- Novembro
Janeiro-Março
Abril-Maio
Junho-Agosto
Abril-Maio
Junho-Dezembro
Setembro-Outubro
Junho-Setembro (Estacas)
Abril-Junho
Abril-Maio
Setembro-Outubro
Setembro-Outubro
Setembro-Outubro
Julho-Setembro
Agosto-Setembro
Julho-Setembro
Agosto-Setembro
Agosto-Setembro
Setembro-Outubro
Agosto-Setembro
Janeiro-Março
Dezembro-Fevereiro
Maio-Julho
Junho-Julho
Junho-Julho
Coleta Sementes
Estacas
Estacas
Setembro-Março
Dezembro-Março
Janeiro
Janeiro-Fevereiro
Janeiro-Fevereiro
Dezembro-Fevereiro
Novembro-Fevereiro
Novembro-Março
Janeiro-Março
Janeiro-Março
Julho-Agosto
Dezembro-Fevereiro
Todo período
Outubro-Janeiro
Agosto-Setembro
Março-Maio
Janeiro-Março
Outubro-Novembro
Setembro-Janeiro
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* Presentes na flora do Parque Estadual Morro do Diabo e outras florestas da região do
Pontal
A = Alimentação/forragem animal
AP = Apicultura
AS = Árvore sombra/consórcio
AV = Adubação verde
CP = Controle pragas
CS = Conservação solo
CV = Cerca viva
FA = Uso faunístico
FI = Fibra
FS = Fertilidade solo

2.3.

GO = Goma
HU = Consumo humano
LE = Lenha
MD = Madeira/construção
ME = Medicinal
OL = Óleo
OR = Ornamental
PO = Madeira polpa
QV = Quebra vento
TO = Madeira/toras

Setor de sementes agroflorestais

Este setor é responsável por armazenamento, beneficiamento e envio de
sementes e frutos para o Instituto Florestal de São Paulo e assentamentos
vizinhos (Figura 3). Neste setor são ministradas aulas práticas sobre a
implantação e condução de viveiros agroflorestais comunitários nos
assentamentos. Nestas aulas práticas os assentados são treinados nas
seguintes atividades: a) a escolha do terreno; b) as ferramentas; c) visão geral do
viveiro; d) os recipientes; e) a matéria orgânica; f) a mistura da terra; g) as
sementes; h) a quebra da dormência; I) a sementeira; j) como replantar; k) a
formação das mudas; l) as covas; m) espaçamentos; n) poda de limpeza e raleio.

Figura 3. Setor de sementes agroflorestais no Parque Estadual do Morro do Diabo.

2.4.

Produção de mudas

A principal forma de propagação utilizada é a sexual (sementes). O sistema de
produção do viveiro agroflorestal do Parque Estadual Morro do Diabo atualmente
utiliza tubetes (95%) e sacos plásticos (5%) como recipientes. A escolha destes
recipientes é feita levando-se em consideração a dinâmica de germinação da
semente e o sistema radicular da espécie. Para enchimento dos tubetes, utilizase substrato a base de vermiculita expandida (Bioterra), o qual é adquirido
comercialmente. No período de quinze meses, foram produzidas
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aproximadamente 45 mil mudas de 27 espécies diferentes (Tabela 2). O tempo
máximo de permanência das mudas no viveiro é de cinco meses. A produção
atual está centrada principalmente nos meses de junho a outubro, aproveitandose assim, o período das chuvas de novembro a fevereiro para a implantação dos
módulos agroflorestais nos assentamentos.
Tabela 2. Espécies produzidas no viveiro agroflorestal do Parque Estadual Morro
do Diabo no período de Março a Dezembro de 2000.
Espécie
Acácia mangium (Acacia mangium)
Acerola (Malpiguia glabra)
Alecrim (Holocalyx balansae)
Angico preto (Anadenanthera falcata)
Angico vermelho (Parapiptadenia rígida)
Bacupari (Rhedia sp)
Café de bugre (Cordia ecalyculata)
Carambola (Averrhoa carambola)
Cedro (Cedrella fissilis)
Copaíba (Copaifera langsdorffii)
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis)
Eucalipto (Eucalyptus citriodora)
Eucalipto (Eucalyptus urograndis)
Farinha seca (Albizia hasslerii)
Goiaba (Psidium sp)
Goivira (Patagonula americana)
Grumixama (Eugenia brasiliensis)
Guapuruvu (Schizolobium parahyba)
Gurucaia (Peltophorum dubium)
Louro pardo (Cordia trichotoma)
Magnólia (Magnólia champaca)
Mutambo (Guazuma ulmifolia)
Paineira (Chorisia speciosa)
Pinha (Rollinia mucosa)
Sôbrasil (Colubrina glandulosa)
Tamboril (Enterolobium contortisiquum)
TOTAL
27 espécies
2.5.

Quantidade
11000
196
216
864
216
224
390
600
800
216
13500
2600
6300
162
150
756
288
75
1100
1400
260
1760
16
75
162
1296
45074

Cursos agroflorestais

O objetivo geral destes cursos é promover a integração entre o desenvolvimento
socioeconômico dos assentamentos rurais e a manutenção da diversidade
biológica na paisagem regional do Pontal do Paranapanema, buscando assim,
uma reforma agrária ecologicamente sustentável nos assentamentos rurais. Os
objetivos específicos destes cursos são:
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1) disponibilizar informações agroecológicas e conceitos básicos de biologia da
conservação para grupos e lideranças dos assentamentos nas áreas de reforma
agrária do Pontal do Paranapanema;
2) promover a extensão agroflorestal através do estímulo à adoção de práticas de
manejo agroecológico em lotes rurais que incorporam conceitos de agrofloresta,
diversificação e sustentabilidade da produção;
3) estimular a produção de bens (frutos, madeiras, lenha, mel, ervas medicinais,
matéria orgânica, forragem etc.) e serviços (conservação e fertilidade do solo e
da água, restauração e conservação da paisagem regional, aumento da
produtividade agropecuária, diversificação das atividades produtivas, aceiros,
quebra-ventos, cerca-viva, lazer etc.);
4) Estímulo à implantação de viveiros agroflorestais comunitários através do
fornecimento de sementes e embalagens para a produção e plantio de espécies
com potencial agroflorestal na região;
5) contribuir para a formação de agentes disseminadores – técnicos, lideranças e
valores locais – através do envolvimento comunitário, individual e/ou coletivo, na
busca de soluções para os problemas agro-ambientais locais e regionais;
6) avaliar o subprojeto de maneira sistemática e contínua;
7) disseminar os resultados obtidos com este subprojeto demonstrativo para
outras regiões onde o avanço da reforma agrária ameaça a biodiversidade
regional.
Estes cursos têm duração de dois dias. As aulas teóricas são administradas no
centro de visitantes do Parque (Figura 4). Através do uso de slides e vídeos,
mostra-se aos participantes os vários benefícios da agrofloresta, onde
principalmente culturas lenhosas permanentes são consideradas com culturas
anuais e ou criação de animais domésticos. As exposições reforçam o consórcio
de espécies, procurando-se combinações especiais, onde ocorram interações
econômicas e ecológicas entre os componentes agroflorestais. Por exemplo, são
discutidos os seguintes atributos positivos da agrofloresta, quando comparados
essencialmente a monoculturas de baixo rendimento atualmente implantadas na
região: a) melhoria do microclima; b) melhoria da ciclagem de nutrientes; c)
aumento da fertilidade e porosidade do solo e do componente matéria orgânica;
d) aumento do volume explorado de solo; e) economia no solo de fertilizantes: f)
proteção contra o impacto das chuvas; h) proteção contra o vento; i) barreira e
controle de pragas, tudo isso associado ao aumento da diversificação, da
sustentabilidade dos sistemas de produção, contribuindo para a integridade dos
ecossistemas e a conservação da biodiversidade regional.
Inicialmente foram convidadas 40 famílias de assentados das áreas de
concentração do subprojeto para participar do curso. O critério de escolha
baseou-se no fato das famílias possuírem seus lotes próximos em muitos casos
dividindo a mesma cerca com o limite da borda dos fragmentos. Para tanto, um
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convite foi elaborado e distribuído em mãos. Técnicos da cooperativa do MST e
do Itesp, sediados em Teodoro Sampaio e região participaram deste curso, pois
são eles os responsáveis, em grande parte, pela extensão rural oficial nos
assentamentos do movimento sem terra.

Figura 4. Cursos agroflorestais

2.6.

Viveiros agroflorestais comunitários

Como resultado também destes cursos de capacitação foram instalados até o
momento 13 viveiros agroflorestais comunitários nos assentamentos do Pontal,
cada um com capacidade média de 20.000 mudas/ano. Importante ressaltar que
vários dos assentados e técnicos capacitados durante os cursos já estão
funcionando como agentes multiplicadores, principalmente aqueles grupos de
famílias que instalaram os viveiros agroflorestais comunitários. Esses viveiros
agroflorestais estão servindo de pólos de disseminação da cultura agroecológica
na região e de estímulo na participação de muitos outros assentados rurais da
região (Figura 5).

Figura 5. Viveiros agroflorestais comunitários
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2.7.

Diagnóstico nos lotes das famílias dos assentamentos

A escolha do desenho e forma de implementação de cada módulo agroflorestal
depende de um bom diagnóstico da área, de discussões e negociações com a
família de assentados. A idéia básica que trabalhamos é a de planejar com o
assentado e não para o assentado, buscando possibilitar a adaptação e
modificação desses modelos agroflorestais às condições locais, tendo-se assim,
uma melhor aceitação. O uso futuro que o agricultor deseja fazer da área em
questão é que vai definir informações quanto à espécie arbórea, desenho e
espaçamento a serem utilizados. A espécie arbórea é definida em função do seu
uso (lenha, madeira, pasto, adubação do solo, sombra etc.), enquanto o
espaçamento é definido em função do tempo que o agricultor deseja usufruir
deste consórcio. Assim, quanto maior o período de utilização, maior o
espaçamento e vice-versa.
Para implantação desses módulos agroflorestais, a terra é preparada e a área
utilizada é de aproximadamente 0,5 a 1,0 ha/lote, em média. Durante os
primeiros seis meses ocorreram os planejamentos no campo dos módulos e
sistemas agroflorestais a serem adotados pelas famílias participantes. Com
exceção de um único assentado, as demais famílias visitadas até o momento não
utilizavam práticas agroflorestais. As árvores raramente aparecem como
elemento principal do lote do assentado. O elemento arbóreo é utilizado
principalmente em cerca-viva, oferecendo sombra e embelezamento para os
lotes, sendo que o Eucalyptus sp e a Acacia mangium são as espécies mais
empregadas para este contexto. Apesar disso, tais famílias mostraram-se
dispostas a adotar o uso de práticas agroflorestais se houver estímulo e
capacitação para isto.
Os sistemas agroflorestais podem contribuir para a solução de problemas no uso
dos recursos naturais devido às funções biológicas e sócio-econômicas que
podem cumprir. A presença de árvores no sistema traz benefícios diretos e
indiretos, tais como o controle da erosão e manutenção da fertilidade do solo, o
aumento da biodiversidade, a diversificação da produção e o alongamento do
ciclo de manejo de uma área (Figuras 6 e 7).
2.8.

Distribuição de mudas agroflorestais

Entre outubro e dezembro de 2000 foram distribuídas as mudas para os
assentados participantes, sempre levando em consideração o diagnóstico de
campo e o planejamento prévio realizado com as famílias.
2.9.

Extensão Agroflorestal

No Brasil, as ações extensionistas concentram-se, na maioria das vezes, em
serviços de assessoria a agricultores no campo da produção agropecuária. O
extensionista muitas vezes tem o papel de um agente que informa os usuários e
potenciais (agricultores) sobre tecnologias disponíveis. Entretanto, uma extensão
eficaz se baseia na discussão participativa e, muitas vezes, na negociação com
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os agricultores definindo e desenvolvendo tecnologias necessárias e aceitas por
eles. Essa negociação é sempre realizada de maneira adaptativa, ou seja, está
em constante processo de avaliação com ajustes e reformulações visando
melhor sintonia entre as partes envolvidas. Extensionistas que trabalham com
floresta e sistemas agroflorestais precisam ter conhecimentos tanto sobre árvores
quanto sobre o comportamento das pessoas. Isso significa, por exemplo,
conhecer o papel que homens, mulheres e crianças têm em plantar, manter e
manejar os sistemas implantados.
A equipe de extensionistas deste subprojeto é composta por um engenheiro
florestal e um técnico agrícola. Esses profissionais visitam, semanalmente, as
áreas de implantação dos módulos agroflorestais, visando identificar e solucionar
problemas inesperados e procurando explicações para as possíveis dificuldades
encontradas. Idéias e soluções mais ambientais e de sentimento social acerca da
agricultura, focando não somente a produção, mas também a sustentabilidade
ecológica dos sistemas de produção, são discutidas com os assentados.
Os extensionistas sempre buscam conselhos de outros profissionais da área e
utilizam também o conhecimento, a experiência e a prática dos agricultores. Isto
é obtido através de conversas informais onde são discutidas práticas eficazes,
baratas e compatíveis com a realidade local de cada participante. Este
conhecimento é repassado para os demais agricultores. Geralmente, antes de
aceitar uma nova prática, agricultores precisam ser convencidos do seguinte:
a) Vantagem relativa: a inovação aumentará o custo-benefício em comparação
às práticas vigentes;
b) Simplicidade: a nova tecnologia é menos trabalhosa;
c) Visibilidade: os resultados da nova prática são aparentes;
d) Divisibilidade: o agricultor poderá testar a inovação numa escala limitada, ou
seja, numa área pequena.
Para uma extensão agroflorestal eficaz, é necessário:
a) Paciência: para se introduzir novos sistemas, como os da agrofloresta, devese pensar num programa de longo prazo e na maneira como os agricultores
percebem o custo, o esforço ou o risco associado com as novas práticas, o
que muitas vezes impede a aceitação rápida de uma nova tecnologia;
b) “Escutar” com os olhos tanto quanto com os ouvidos para verificar como é a
reação dos agricultores às novas idéias;
c) Aprender com os agricultores: pode-se aprender muito mais sobre o que é
necessário para ajudá-los a solucionar seus problemas. Por exemplo: pedir
aos agricultores a descrição de árvores “boas” e “ruins” para serem plantadas
em seus lotes; o que acham que deve ser feito para proteger mananciais;
d) Comunicar de forma eficaz: ser claro sobre o que queremos falar, conseguir e
o que esperamos do agricultor, sempre tendo em mente o que os mesmos
sentem e precisam;
e) Trabalhar junto aos líderes de grupos: os líderes já possuem a confiança do
grupo. Portanto se estes conhecem e adotarem as novas tecnologias, será
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mais fácil à adoção por parte dos demais agricultores. Estes líderes serão os
multiplicadores de novas idéias e tecnologias.

Figura 6. Sistemas agroflorestais recentemente implantados no entorno dos fragmentos
florestais

Figura 7. “Abraço Verde” amenizando o impacto nas bordas do fragmento florestal

3. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A existência de uma cooperação técnica entre o IPÊ e o Parque Estadual Morro
do Diabo (Instituto Florestal-SMA) tem funcionado como a grande alavancagem
deste subprojeto. O viveiro agroflorestal recentemente instalado neste Parque
Estadual tem suprido de maneira contínua e não burocrática a demanda de
grande parte das mudas necessárias para a implantação destes módulos
agroflorestais. Existe também na região um convênio oficial firmado entre o IPÊ e
a Cocamp/MST. Através deste convênio vêm sendo prestados serviços técnicos
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complementares às atividades deste subprojeto, uma vez que nesta parceria
estão diversos profissionais com experiência técnica em atividades semelhantes
às aqui propostas. A Cocamp tem três técnicos de nível superior além de mais
sete extensionistas de campo e uma infra-estrutura já organizada para a
prestação dos serviços agronômicos no campo. O constante contato entre os
técnicos da Cocamp e os do IPÊ é mais uma condição favorável para os
constantes ajustes no subprojeto.
A necessidade do cumprimento das leis ambientais e das normas do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que obrigam todo projeto
de assentamento rural para fins de reforma agrária ter no mínimo 20% de sua
área ocupada com plantios florestais para fins sociais, econômicos e ou
ecológicos, é também uma das principais condições externas positivas ao
desenvolvimento do projeto. Essas determinações legais servem para fortalecer
as intenções dos assentados rurais, bem como das instituições participantes de
estabelecer os módulos agroflorestais nas propriedades.
4. LIÇÕES DA PRÁTICA APRENDIDAS ATÉ O MOMENTO
a) Durante a execução do projeto percebemos ser necessário um planejamento
cuidadoso do cronograma de saída das mudas do viveiro para o campo, para
que isto ocorra nos períodos de chuvosos (novembro a fevereiro).
b) Algumas espécies não são bem aceitas pelos assentados, ou por crendices
populares ou por falta de informação, sendo necessário um trabalho maior
dos extensionistas para o esclarecimento das vantagens no uso destas.
c) É necessária uma aproximação baseada em amizade, carisma e
principalmente credibilidade e ralações de confiança. Estimular o assentado a
participar ativamente das discussões, procurando empoderar a comunidade
de forma a garantir o desenvolvimento dos modelos agroflorestais mesmo
após o término de nosso projeto. A conservação da natureza só será possível
se as pessoas se sentirem participante dela e capazes de realizar algo.
d) Os assentados são receptivos às novas idéias e propostas, apesar da
resistência às mudanças, natural em comunidades rurais sem experiência e
cultura agroflorestal.
e) É necessário paciência, persistência e presença, pois este é um trabalho em
longo prazo em um assentamento com diferentes realidades, origens e
ambições.
f) A mulher, na maioria dos casos, participa amplamente das atividades
agroflorestais.
g) Na maioria das vezes, os módulos agroflorestais somente são implantados se
estiverem associados à pelo menos uma espécie de valor econômico
(exemplo: Eucalipto e Café).
h) Trabalhar junto aos líderes de grupos, fazendo com que estes se tornem
disseminadores de idéias.
i) A visita a módulos agroflorestais que já estão implantados e apresentam
resultados satisfatórios é uma das melhores maneiras de convencimento de
adoção da prática/cultura agroflorestal.
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5. DIFICULDADES DA PRÁTICA
a) Dificuldades climáticas, principalmente as geadas.
b) O controle de pragas como formigas é um problema. Procuramos minimizar
este problema através do fornecimento de defensivos agrícolas e plantio de
espécies repelentes.
c) A inexistência de estudos anteriores e de módulos agroflorestais na região.
d) Parcerias de trabalho, onde as instituições têm dificuldades em trabalhar
juntas, mesmo em projetos semelhantes e com o mesmo público.
e) Muitos assentados, para sobreviver, prestam serviços em lotes vizinhos, sem
dispor de tempo para cuidar atenciosamente do seu próprio lote.
6. ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE AS AÇÕES COLETIVAS NO PROJETO
As atividades realizadas até o momento pelo projeto permitiram a elaboração de
algumas conclusões parciais sobre a realidade dos assentamentos e sua relação
com o Parque Estadual do Morro do Diabo.
A primeira delas é que o intenso processo de relação entre técnicos,
pesquisadores e assentados está levando ao surgimento de uma racionalidade
social e ambiental com novas normas de comportamento que passam a
influenciar a maneira como cada um destes atores visualiza a própria ação. No
caso dos assentados, eles passam a enxergar nos ambientalistas (e na própria
natureza, por conseqüência) não mais um entrave às suas atividades, mas uma
possibilidade de auferir melhores resultados individuais e coletivos.
Os ambientalistas, por sua vez, passam a compreender que existe um enorme
potencial de conservação se os assentados participarem do processo de tomada
de decisão sobre o futuro das florestas da região. Se antes enxergavam nessas
comunidades um perigo para a manutenção da integridade das florestas, agora
concebem os assentados como importantes aliados na conservação ambiental.
Para o movimento social, as atividades ambientais promovem ganhos em
qualidade de vida, que é, em última instância, o seu objetivo principal, ou seja,
tirar aqueles agricultores sem terra de uma situação de exclusão e inseri-los em
um ambiente que possa lhes garantir melhores condições de vida. Como muitas
das atividades são realizadas de forma coletiva, o movimento social vislumbra
nestas atividades um processo de aprendizado para a ação cooperativa que
pode ser utilizado em outras atividades, não só econômicas, mas também
políticas.
A experimentação de técnicas como os sistemas agroflorestais, menos
impactantes do ponto de vista ambiental, abre o caminho para a experimentação
de outras técnicas, como a produção orgânica de alimentos ou o controle
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biológico de invasoras e pragas da lavoura. Gradualmente, vai se percebendo
que aquela crença segundo a qual só se consegue produzir com a utilização dos
recursos da moderna indústria química e mecânica, geralmente inacessíveis às
suas condições, vai aos poucos sendo deixada de lado. Em um dos seminários
de troca de experiência, foram elencadas pelos assentados seis maneiras de
controlar formigas (um dos principais problemas nos plantios agroflorestais) sem
o uso de inseticida.
Outra conclusão a que se chega é que, se num primeiro momento foi necessário
o estímulo de um agente externo ao assentamento para iniciar a discussão sobre
a questão ambiental, aos poucos os assentados vão ganhando maior autonomia,
uma vez que o seu conhecimento é valorizado e utilizado inclusive para
disseminar para outros assentamentos as idéias de conservação, através de
visitas de outros grupos nas áreas já implantadas. Conforme sintetizado por
Beduschi (2001), essa emancipação pode ser a garantia de sustentabilidade do
processo que está em curso, e deve ser cada vez mais estimulada pelos
pesquisadores e técnicos das organizações.
7.

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS

A primeira constatação é de que vários dos assentados já estão dominando as
técnicas de produção de mudas agroflorestais e incorporando conceitos e
princípios no seu cotidiano. Isso nos parece importante, principalmente
comparado com a realidade dos assentamentos Tucano e Ribeirão Bonito, área
de concentração do subprojeto. Se é um fato que as mudas estão sendo
implantadas e cuidadas pelos assentados, o que é um resultado excepcional
quando se leva em conta a influência de uma cultura da degradação e expansão
que marca profundamente a história de vida dessas famílias, é fato também que
o comprometimento aumenta na medida dos investimentos que cada família
realiza, conforme pudemos observar de forma parcial nestes primeiros meses de
implantação. Isto é, quanto maior o grau de investimento, principalmente do fator
trabalho, maior é o grau de sustentabilidade e de efetividade do
comprometimento com a questão ambiental nos assentamentos.
Gostaríamos de destacar que o processo de construção de novas instituições
para a conservação da natureza numa realidade tão complexa como a do Pontal
do Paranapanema exige um freqüente esforço de diálogo e negociação
envolvendo todos os atores sociais de alguma maneira relacionados à
problemática ambiental na região, desde as organizações de assentados,
passando pelo Estado e chegando até as famílias assentadas.
A continuação dos trabalhos atualmente desenvolvidos neste subprojeto pode ser
o possível canal de ligação entre a conservação de ecossistemas e uma nova
postura de atuação junto ao processo de reforma agrária em nosso país, onde o
respeito, a parceria e a união de esforços possam beneficiar a todos e promover
a conservação da vida e de sua diversidade. A tarefas aqui desenvolvidas têm
apresentado um caráter demonstrativo inovador, pioneiro e com grande potencial
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multiplicador para a região do Pontal do Paranapanema e outras regiões do
Brasil.
Por último gostaríamos de oferecer algumas recomendações para o sucesso no
esforço em trabalhos colaborativos que envolvem várias partes interessadas:
a) Reconheça, que muitas vezes, as parcerias são feitas entre pessoas e não
instituições;
b) Mobilize suporte e recursos de diversas fontes;
c) Prossiga sempre com determinação e comportamento pro-ativo;
d) Sempre estimule um senso de responsabilidade e compromisso nas
partes e ou indivíduos envolvidos;
e) Crie novas oportunidades para a interação entre as partes envolvidas;
f) Use sempre de um processo colaborativo que tenha um significado
comum, que seja objetivo, efetivo e duradouro, mantido sempre por uma
forte relação de confiança entre as partes e ou indivíduos envolvidos.
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