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Água, floresta e agrofloresta 

 

A semana em que se comemora o Dia Internacional das Florestas (21/03) e o Dia Mundial 

da Água (22/03) foi precedida por uma manifestação global inusitada contra a crise 

climática: a greve de estudantes, realizada na sexta-feira, dia 15 de março, em mais de 120 

países. O protesto faz parte do “Friday for Future”, movimento liderado pela estudante 

sueca Greta Thunberg, 16 anos, que desde o ano passado vem incentivando greves 

estudantis (às sextas-feiras) para pressionar os governantes a adotarem medidas efetivas 

de combate às mudanças climáticas. 

 

Nada mais oportuno do que estudantes ao redor do mundo trazerem à tona o problema da 

crise climática às vésperas da comemoração do Dia das Florestas e do Dia da Água. Afinal, 

água e floresta tem tudo a ver com os objetivos do movimento global de estudantes que 

buscam garantir o direito que todos têm a “um presente e um futuro”. Oportuno também 

porque água e floresta são temas diretamente relacionados às medidas efetivas que essa 

geração de adolescentes está cobrando para combater as mudanças climáticas. Entre 

essas medidas – já presentes em acordos internacionais - figura a garantia da proteção, 

restauração e uso sustentável de ecossistemas terrestres e relacionados com a água, como 

as florestas, os rios, os aquíferos...  

 

Vivências de educação ambiental que têm sido proporcionadas pelo Projeto “Agroflorestar: 

Vale do Ribeira” também têm mostrado a estudantes de Barra do Turvo e de outras cidades 

da região do Vale do Ribeira (SP/PR) como esses temas estão conectados: destruição das 

florestas, falta de água, crise climática... Nas visitas acompanhadas por professores de 

escolas públicas, agricultores associados à Cooperafloresta abrem seus sítios para mostrar 

ao público estudantil como a agrofloresta contribui para a produção de água, de alimentos 

diversos, para a conservação do solo, para segurar a umidade do ar e para a diminuição da 

temperatura ambiente.  O projeto “Agroflorestar: Vale do Ribeira” é realizado pela 

Cooperafloresta e patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras 

Socioambiental.  

 

O sítio da  Sra. Joana e Sr. José Pereira, 65 anos, localizado em Barra do Turvo, é uma das 

áreas que freqüentemente recebe visitas de grupos de estudantes, e também de pessoas 

de diferentes localidades interessadas em conhecer o funcionamento do sistema 

agroflorestal.  Para cada grupo, o agricultor passa seu entusiasmo pela agrofloresta. “Tento 

mostrar que fazer agrofloresta é um trabalho abençoado, que mexer com a terra é uma 
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terapia, deixa a gente feliz”, diz. E explica o motivo de sua felicidade: “Nosso objetivo aqui 

não é enricar, mas construir água e floresta. E a partir disso, vem a abundância”. 

 

E diante dos olhos curiosos dos visitantes, o agricultor explica: “A floresta protege o solo. As 

árvores, com suas raízes, afrouxam a terra, ajudam a segurar a umidade no solo e, ao 

longo dos anos, a água vai brotando e corre em forma de nascente. Se não tiver floresta, a 

água da chuva só vai lavar a terra e levar o solo embora”.  

 

Ao fazer a conexão entre água e floresta, Sr. José Pereira dá um depoimento sobre o que 

aconteceu em sua propriedade. Ele conta que quando comprou o sítio, 16 anos atrás, vindo 

da capital Curitiba (PR), praticamente não tinha água na área. Os vizinhos o alertaram na 

época: o sítio era bom, mas não tinha água. Para beber, tinha que ir buscar longe. Depois 

que começou a fazer agrofloresta, a situação começou a melhorar. Com o tempo, cerca de 

uns dois anos depois, ele percebeu a água surgir. “Comecei a mexer com a enxada, tirar 

umas pedras, uma a uma, e aí foi muito lindo o que vi acontecer: estourou uma água, tão 

limpinha!”... Era a primeira nascente que Sr. José Pereira via brotar no sítio onde mora com 

a esposa, dona Joana. Hoje, 13 anos depois de ter iniciado com a agrofloresta, o agricultor 

fala com orgulho das três fontes de água que sua área preserva. “A agrofloresta recuperou 

a água em meu sítio”, assegura. “Agora, pode dar a seca que for que não fico sem água, 

tem até demais... É uma prova de que basta 

proteger e imitar a natureza para a fartura 

vir”. 

 

A experiência da Sra. Joana e Sr. José 

Pereira é compartilhada também por muitas 

outras das 78 famílias de agricultores/as que 

formam a Cooperafloresta. Há mais de 20 

anos essas famílias agricultoras vêm 

mostrando um caminho viável e eficiente 

para enfrentar o desafio de conservar 

florestas e recuperar áreas degradadas ao 

mesmo tempo em que se produz água e 

alimentos, de forma sustentável e em 

consonância com a Natureza. Esse caminho 

se chama agrofloresta, ou Sistemas 

Agroflorestais Inspirados na Natureza.  
Sra. Joana e Sr. José Pereira na nascente que 

surgiu após a implantação de agroflorestas. 

Bairro Terra Seca, Barra do Turvo-SP (15/03/19). 
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Nesta semana, quando for celebrado o Dia Internacional das Florestas (21/03) e o Dia 

Mundial da Água (22/03), o Projeto “Agroflorestar: Vale do Ribeira” segue compartilhando o 

conhecimento dos/as agricultores/as da Cooperafloresta sobre o tema, propiciando que 

mais estudantes, jovens e demais agricultores da região do Vale do Ribeira conheçam os 

benefícios da agrofloresta e se inspirem nas experiências e histórias de vida do/as 

agricultores/as agroflorestais. “Não tem como proteger o meio ambiente sem agrofloresta! 

Pode ter outras formas, mas a agrofloresta é o mais perfeito sistema para isso, porque imita 

a Natureza, que é a mãe que nos cria e nos dá o alimento e tudo que precisamos”, conta o 

Sr. José Pereira. 

 

------------------------------------------------ 

 

Projeto “Agroflorestar: Vale do Ribeira” 

Realização: Cooperafloresta - Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo 

e Adrianópolis –SP/PR 

Patrocínio: Petrobras - Programa Petrobras Socioambiental.  

  

Cooperafloresta: 

Estrada SP 552/230, km 29,5 – Bairro Bela Vista 

Barra do Turvo – SP - CEP: 11955-000 

Telefone: (15) 3577-1460  

Site: https://www.cooperafloresta.com/ 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/cooperafloresta.agroflorestar/ 

Instagram: https://www.instagram.com/cooperafloresta.agroflorestar/ 

 

Referências: 

A Água e a Agrofloresta – Informativo da Cooperafloresta, disponível em 

https://www.cooperafloresta.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.cooperafloresta.com/https:/www.cooperafloresta.com/
https://www.instagram.com/cooperafloresta.agroflorestar/
https://www.cooperafloresta.com/https:/www.cooperafloresta.com/

