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Encontro do Projeto Agroflorestar mostra diversidade social e cultural do
Vale do Ribeira e destaca importância da agrofloresta para a sustentabilidade
das famílias agricultoras

Uma mostra da diversidade social e cultural que caracteriza o Vale do Ribeira pode ser
observada no encontro que aconteceu na cidade de Barra do Turvo (SP), no final de
outubro: indígenas Guarani Mbyá, quilombolas, agricultoras e agricultores familiares,
produtores rurais, pesquisadores e técnicos/as vindos de vários municípios da região
formaram um verdadeiro mosaico de saberes e fazeres tradicionais, tão singulares e
representativos do Vale banhado pelo rio Ribeira de Iguape e coberto pela exuberante Mata
Atlântica.
O motivo do encontro, realizado
no dia 31 de outubro: avaliar as
ações realizadas e celebrar os
diversos encontros que ocorreram
ao longo do Projeto “Agroflorestar:
Vale do Ribeira”, executado pela
Cooperafloresta - Associação dos
Agricultores

Agroflorestais

de

Barra do Turvo e Adrianópolis - e
patrocinado pela Petrobras, por
meio

do

Programa

Socioambiental.
marcou

o

O

Petrobras
seminário

encerramento

do

Participantes do seminário de avaliação do Projeto Agroflorestar:
Vale do Ribeira. Barra do Turvo-SP (31/10/19)

projeto, ou início de uma nova
etapa, como fizeram questão de enfatizar diversos participantes em seus emocionados
depoimentos:

- Duas palavras sobre o projeto: encantamento e resgate. Encantamento com o sentimento
de estar participando, de pertencer. E resgate porque a agrofloresta é a identidade da
agroecologia: tudo começa com a agrofloresta. Com o projeto, a agrofloresta está se
multiplicando em nossa região e isso nos deixa muito feliz. O que vai ficar do projeto é a
certeza de que agora temos uns aos outros, pode ser que tenhamos apoio pra continuar
fazendo agrofloresta, pode ser que não. Mas nós temos uns aos outros!.
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(José Carlos Oliveira da Silva, técnico e produtor, município de São Lourenço da Serra).

- O projeto significou sustentabilidade, superação. Gostaria que não acabasse. O projeto me
ajudou a ter uma renda no sítio, agradeço muito por isso. Eu tinha desistido de ficar na roça,
mas com esse projeto e essa união que aconteceu entre os vizinhos do bairro, me fez ficar
no sítio, e hoje não tenho mais intenção de sair da roça.
(Ulisses Santos Vitor da Luz, bairro Itimirim, município de Iguape).

- É um projeto perfeito, porque a gente não tinha condição de plantar como é do jeito da
agrofloresta. E com o projeto a gente teve apoio. A gente ficou muito agradecido com esse
projeto e quer que continue, pra comunidade continuar plantando nesse modo.
(Agostinha Pereira e Ailton Garcia, lideranças da aldeia Jejy-ty, município de Iguape)

- O projeto trouxe conhecimento e também um olhar diferente, de como olhar pra natureza:
antes a gente queimava, destruía e cortava as árvores pra plantar, hoje não tem
necessidade de fazer isso. Estamos plantando junto com as árvores. E já colhemos
bastante coisa nesse sistema e a ideia é continuar produzindo. A gente já fez muito pão em
nossa padaria artesanal com coisas que saíram da agrofloresta, como batata-doce,
cenoura, mandioca....
(Isabel Izidoro Cabral Gonçalves, Quilombo Peropava, município de Registro)

- Nossa agricultura é muito ligada à nossa religião. Por isso nossa agricultura sempre foi
pensada de não agredir a natureza, de proteger os rios, as matas, os animais. Toda nossa
agricultura é pensada em repovoar as plantas, e através delas chamar os animais. É uma
agricultura de sobrevivência. Quando a gente ocupa área que não é produtiva, faz
adaptação, planta plantas da Mata Atlântica. Quando surgiu o projeto da agrofloresta a
gente ficou muito feliz. Porque a gente viu conhecimento e sabedoria ali. Era um sistema
bastante usado por nós, indígenas, e que estava sendo implantado por outros também:
produzir sem acabar com a natureza. É muito bom compartilhar essa sabedoria de produzir
alimento sem prejudicar a natureza.
(Renato da Silva Mariano, cacique da aldeia Pindo-ty, município de Pariquera-Açu).
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- Gostei demais de ter participado do projeto e gostando ainda muito mais desse sistema
agroflorestal. Trabalho há muito tempo na agricultura e não sabia da importância de plantar
frutas no sítio. Não sabia desse negócio de plantar árvores junto com frutas. Plantei muitas
frutas, tantas que nem sei o nome. A vantagem do sistema agroflorestal é que a gente se
sente feliz por estar recuperando parte da floresta que um tempo atrás foi derrubada.
Plantar essas árvores agora dá uma satisfação muito grande.
(José Rodrigues da Cunha, bairro Raposa, município de Sete Barras).

- O projeto resgatou o espírito do mutirão, elevou a autoestima do agricultor, está
multiplicando o que dá certo, promove a organização, a legalização e provoca as
instituições públicas para o trabalho em parceria. O projeto só veio somar à gestão da
unidade de conservação. Os agricultores começaram a perceber a importância de uma
unidade de conservação no entorno de suas propriedades, porque antes eles enxergavam
como empecilho, e o sistema agroflorestal ensina a observar que a unidade traz benefícios,
soma à área deles. Estamos torcendo pra que o projeto tenha continuidade e possa se
estender pra outras famílias da região.
(Rosane Maciel, gestora da Estação Ecológica Chauás, entorno dos bairros Capoava do
Momuna e Pinheirinho, município de Iguape).

Entre
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encontro
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Juquitiba,
Iguape,
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E foi por todos esses lugares
que os técnicos de campo da
Cooperafloresta, ao longo dos
Participantes do seminário durante a apresentação de
depoimentos e de alguns resultados do Projeto Agroflorestar:
Vale do Ribeira. Barra do Turvo-SP (31/10/19).

últimos dois anos e junto com
agricultores/as,

estudantes

e

técnicos/as parceiros, ajudaram

a espalhar as idéias e as sementes dos sistemas agroflorestais (SAFs).
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Foram centenas de atividades, entre reuniões, oficinas, cursos, mutirões, plantios, manejos,
vivências, intercâmbios, visitas e encontros, muitos encontros entre agricultoras/es e outras
famílias agricultoras, entre estudantes e agricultores/as, entre aqueles/as que fazem
agrofloresta há muitos anos na região e pessoas que queriam começar fazer agricultura de
um modo diferente. Muitas inclusive nunca tinham ouvido falar em sistema agroflorestal ou
agrofloresta, mas abraçaram a ideia e o novo modo de produzir, incentivadas com os
resultados que viam surgir nas áreas recém-implantadas.
Todas as atividades do projeto foram temperadas com um ingrediente que marcou a
todos/as os/as participantes: a metodologia “campesino-campesino”, em que as ações são
construídas de agricultor/a para agricultor/a, onde todos aprendem e ensinam ao mesmo
tempo, resgatando práticas culturais tradicionais, como o puxirão ou pichirão, como é
popularmente conhecido o mutirão, essa maneira de trabalhar em conjunto pelas
comunidades tradicionais da região – incluindo as famílias agricultoras que fazem parte da
Cooperafloresta - e que foi adotada pelo projeto nas implantações das novas áreas de
agrofloresta.

Os mutirões promovidos pelo “Agroflorestar” foram momentos únicos de integração, de
união, partilha de ideias, concepções, modos de fazer, momentos com muita alegria e
esperança compartilhadas. Vizinhos e/ou amigos dos bairros se juntavam para implantar
e/ou fazer o manejo de agroflorestas nas propriedades, apoiados pelo projeto por meio da
doação de sementes, mudas e outros insumos e também com a cessão de equipamentos
para dinamizar o trabalho - tudo feito em conjunto e assessorado pela equipe técnica da
Cooperafloresta, desde o planejamento das áreas, passando pelo preparo dos terrenos, a
semeadura e o plantio das diversas espécies de alimentos e árvores, frutíferas
principalmente. Nos mutirões, não poderiam faltar as fartas refeições coletivas preparadas
com todo o capricho pelas equipes, num esforço que envolvia mulheres, homens, crianças e
jovens das comunidades.

- Os mutirões foram uma coisa muito legal do projeto. No nosso bairro agora temos o grupo
de mutirão. A união de todos faz com que a gente se sinta parte de uma família, onde um
vizinho ajuda o outro, um ajuda a cuidar do outro. O projeto trouxe de volta essa ideia de
trabalhar em conjunto, em família, onde a gente troca conhecimento, troca ideias, aprende
muito. A troca sobre esse jeito de trabalhar melhor com a terra é importante, porque além
de aprender muito, acaba até diminuindo o trabalho da gente na roça. É muito proveitoso,
porque a gente não faz mais sozinho.
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(Ulisses Santos Vitor da Luz, bairro Itimirim, município de Iguape).

- Tem muita troca de conhecimento nos mutirões, a gente se anima porque começou a
colher os produtos dos primeiros mutirões e tá vendo que é um alimento saudável, de boa
qualidade e sem veneno. A gente vê o resultado dos mutirões, com uma verdura muito
bonita, saborosa, que a gente já tá fornecendo pros consumidores. É só falar que é da
agrofloresta que tem uma procura grande dos produtos na feira.
(Márcia Rosa Silva, bairro Itimirim, município de Iguape).

Além dos depoimentos de representantes dos grupos e/ou municípios que participaram do
projeto, o encontro contou com a apresentação do coordenador do Projeto “Agroflorestar:
Vale do Ribeira”, Artur Dalton Lima, que falou sobre os resultados alcançados, destacando
a importância das parcerias para a realização dos trabalhos. Mais de 30 instituições
apoiaram a execução das atividades com as comunidades: CATI-CDRS (Secretaria de
Agricultura do estado de São Paulo), IAF, Unesp Registro, Fundação Florestal, Instituto
Florestal, Secretaria do Meio Ambiente, Associação Paulista de Extensão Rural (Apaer),
Senar, Senac, Embrapa, APTA-Vale do Ribeira, Prefeitura de Barra do Turvo, Associação
dos Moradores do Bairro Ribeirão de Iporanga (Abrisa), Associação Nipo-Brasileira do
Bairro Raposa de Sete Barras, Associação Itimirim e Estação Itimirim de Iguape,
Associação do Quilombo Peropava de Registro, (Afrovale), Associação Capoava do
Momuna e Pinheirinho de Iguape, Coopjuqui de Juquitiba, ABAM de Miracatu, Coobam,
Coopar, Coopafasb e Cooperagua de Sete Barras, Cooperquivale, Associações de
Quilombos de Barra do Turvo e Eldorado, e as Aldeias Guarani Mbya: Jejy-ty e Itapuã
(Iguape), Pindo-ty (Pariquera-Açu), Takuarity (Cananéia), Takuari (Eldorado) e Guyrapepó
(Tapiraí).
O coordenador também ressaltou que o projeto implantou mais de 33 ha de agrofloresta em
cerca de 15 municípios da região, além de ter manejado mais de 140 ha de sistemas
agroflorestais já instalados; mais de 50 mil mudas e sementes e 30 toneladas de composto
foram utilizadas na implantação das novas áreas de agrofloresta; mais de 80 cursos foram
realizados com enfoque em sistemas agroflorestais; mais de 30 intercâmbios (troca de
experiências) aconteceram ao longo do projeto; e mais de 20 cursos relacionados a
diversos temas foram promovidos com apoio de parceiros.

No total, mais de 480

agricultores/as tradicionais, quilombolas e indígenas participaram diretamente das ações do
projeto e, de forma não frequente, mais de 7.500 pessoas, entre estudantes, professoras/es
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e público em geral foram alcançadas pelas atividades desenvolvidas. Nas redes sociais do
projeto, mais de 13 mil seguidores acompanharam a evolução das ações.
O encontro possibilitou ainda ao público presente conhecer mais detalhes das pesquisas
realizadas no âmbito do Projeto “Agroflorestar: Vale do Ribeira”. Os trabalhos tiveram como
foco a quantificação e a avaliação dos sistemas agroflorestais ecológicos das famílias
agricultoras participantes do projeto, a partir de aspectos relacionados à sustentabilidade
ambiental, produtiva e social. As linhas de pesquisa desenvolvidas são: Mensuração do
estoque do carbono em sistemas agroflorestais em comparação com outros usos do solo na
região, coordenada pelo pesquisador Luís Cláudio Maranhão Froufe (EmbrapaFlorestas/PR); Avaliação dos efeitos da adoção dos sistemas agroflorestais na qualidade de
vida das famílias, coordenada pela professora Francisca Alcivânia de Melo Silva (UnespRegistro/SP);

Mapeamento cronológico da expansão agroflorestal, coordenada pelo

pesquisador Ocimar José Baptista Bim (Instituto Florestal/SMA/SP); Análise financeira e
estudo de viabilidade dos sistemas agroflorestais, coordenada pelo engenheiro agrônomo
Rogério Haruo Sakai (CDRS-Registro/SAA/SP); e Otimização do manejo da palmeira-juçara
cultivada em sistemas agroflorestais, coordenada pelo pesquisador Carlos Eduardo Sicoli
Seoane (Embrapa-Florestas/PR).

Mais depoimentos de participantes do encontro final do
Projeto Agroflorestar: Vale do Ribeira:

- Sou médico há 28 anos na cidade. Muito tempo atrás conheci um rapaz, o Osvaldinho,
que veio pra Barra do Turvo com essa idéia de agrofloresta. Ele dizia que a agrofloresta era
a solução pra essa região, e ele estava certo! Convenceu muitos agricultores e a minha
conversa com ele era justamente na área da saúde, porque muitas famílias de agricultores
tinham dificuldade de ter uma vitamina na alimentação deles, daí o Osvaldinho me
convenceu de que a agrofloresta resolveria esse problema, e resolveu!. Foram cento e
poucas famílias que passaram a não depender mais tanto do setor da saúde como
antigamente, porque a agrofloresta cumpriu essa falta de caloria, essa falta de vitamina que
existia na alimentação da população. Com a agrofloresta veio a Cooperafloresta, e a
Coopera é nossa parceira no município. O projeto da Coopera é um projeto que orgulha
qualquer município, e nós somos os pioneiros no estado de SP, e daqui saíram raízes e
sementes para todo Brasil. Jefferson Luiz Martins, prefeito de Barra do Turvo/SP.
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- O projeto Agroflorestar foi uma alternativa que os produtores tiveram pra aumentar a
autoestima, porque o projeto visa o ser humano e as relações entre as pessoas. Ele
provocou um sentimento de bem-querer a si próprio e ao próximo. Minha autoestima
também subiu muito porque me senti integrante e participante do processo. O mais bonito
que vai ficar de toda essa experiência é o reconhecimento de que nós todos somos muito
valorosos. Trabalhando como voluntária no projeto, vi hortas agroflorestais crescerem,
abençoadas. Vi alegria no rosto dos agricultores, vi esperança, união, cooperação, e isso foi
enriquecedor. Eu não conhecia agrofloresta, só nos livros. Fui uma aprendiz da metodologia
campesino-campesino, que também foi campesino-técnico. Que esse movimento cresça e
apareça no Vale do Ribeira. Claudiana Vieira Soares, engenheira agrônoma, Iguape.

- Só quero agradecer a toda a equipe da Cooperafloresta, sem citar nomes, porque a
felicidade não tem nome, é muito grande!. Junto com todo nosso grupo do bairro, a gente só
quer falar: muito obrigada!. Roseli Motta, bairro Itimirim, Iguape.

- Sou filho e neto de agricultores, e queria que meus filhos continuassem na agricultura, e
parece que, com esse projeto, eu vou conseguir segurar o meu filho que tá lá no sítio
comigo e, quem sabe, trazer outro que tá fora, na cidade. Só quero agradecer o projeto por
isso. Adelson, bairro Pinheirinho, Iguape.

- Eu dou graças a esse projeto que foi lançado no bairro. Ninguém queria fazer mais nada,
tava todo mundo desanimado. Com o projeto começamos a trabalhar juntos, nos reunimos,
e estamos avançando, começamos com cinco e estamos agora com 12 famílias. E nós
vamos fazer esse projeto andar pra frente. Assim como na agrofloresta é tudo misturado,
assim tem sido também no nosso bairro: a gente se juntou e tem visto união entre os
moradores.Arnelo, RDS Despraiado, Iguape.

- Pra mim foi muito importante o projeto porque meu pai e minha mãe estavam querendo
sair do sítio porque não conseguiam tirar mais nada no modo convencional. Com o projeto,
vim fazer visita no seu Sezefredo e gostei do que vi e levei pra lá, eles se animaram com o
projeto e ficaram no sítio. De lá pra cá aumentou a renda da feira, sem falar que a gente tá
aprendendo a trabalhar com a terra sem agredi-la, tendo mais benefícios pra saúde e
vendendo produtos sem veneno pros consumidores. Agora meu tio e minha tia também
entraram na agrofloresta e já estão produzindo também. Nossa agrofloresta é um bebê
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ainda, tem seis meses, mas já tá dando frutos. Márcia Rosa Silva, bairro Itimirim,
Iguape.

- O projeto foi transformador em tudo: na área social, com aproximação entre as pessoas;
na área ambiental, transformando um solo pobre em um solo rico, transformando uma água
em água saudável, e principalmente transformando tristeza em alegria. Maior vitória que
nós tivemos com um ano de agrofloresta foi ouvir de uma pessoa do bairro que extraía
palmito juçara na mata que ela nunca mais vai tirar juçara, só plantar! Isso é emocionante e
revelador da importância desse projeto e desse sistema.Silnei Florindo da Silva, bairro
Ribeirão, Iporanga.

- O Agroflorestar significa conexão e vida com a natureza e o homem. O projeto trouxe mais
união entre a vizinhança, mais amigos. Trouxe novas idéias. Erika Lopes dos Santos,
bairro Ribeirão, Iporanga.

- O que o projeto nos deixa? Mais respeito com a natureza, mais união, respeito entre as
pessoas. Antônio Carlos, bairro Ribeirão, Iporanga.

- O projeto é a realização de um sonho, estou muito feliz. O que vai ficar do projeto é saber
que nós podemos, se acreditarmos, tudo dá certo. Agrofloresta é muito mais do que
possamos imaginar. É vida. Era um sonho levar a agrofloresta pra toda região do Vale do
Ribeira, trabalhar com os agricultores da região. E aconteceu. Foi uma sementinha plantada
e que tem de tudo para crescer. Rute Gerônimo Chagas Dalton Lima, professora, Barra
do Turvo.

- Projeto muito bom, muito produtivo, ajudou o que a gente na comunidade já faz, a gente tá
aguardando mais projeto, que podia continuar mais. Que a gente continue, a comunidade tá
esperando que continue. Através da agrofloresta já tiramos algumas coisas de comer:
alface, couve, outras verduras já comemos. Alexandre da Silva, cacique da aldeia
Guawira, Iguape.
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- Muito bom pra nós esse projeto, muito bom pra nossa cultura, nossas crianças, falo
sempre pra elas como que a gente tem que pensar e fazer plantio na nossa cultura, de
passar de geração pra geração, pensar nos filhos e netos. Eu vejo esse projeto como muito
bom pra nós, a equipe que ajudou fazer nosso plantio foi muito legal pra nós, as coisas
cresceram, já comemos verdura dali. Sim, o plano é de continuar esse plantio. Luiz Karai
Alves, cacique aldeia Takuari-ty, Cananeia.

- O projeto deu a oportunidade de a gente da CATI aproveitar o know-how da
Cooperafloresta e fomentar a agrofloresta na região, encontrar grupos de agricultores no
Vale do Ribeira com mente aberta pra tentar essa nova tecnologia. Foi interessante essa
soma de esforços entre a CATI e a Coopera. O projeto em si acaba e com ele o serviço de
ATER prestado pela Coopera; então a gente, enquanto CATI, vai ter de tentar pelo menos
dar um suporte pra que o pessoal possa continuar desenvolvendo as agroflorestas. Vai ser
um desafio.Eduardo Soares Zahn, técnico da CDRS (CATI).

- O que mais me atraiu no projeto, além da questão do fato de ser agrofloresta, foi o
testemunho dos agricultores de Barra do Turvo de que esse sistema traz pro agricultor a
importância da integração da fauna com o sistema, ou seja, o sistema chama a atenção do
agricultor em relação à importância da recuperação do solo, e da preocupação com a fauna,
que a fauna silvestre não é fator negativo pra produção. O sistema ensina aos agricultores
que todos os animais fazem parte e contribuem com o sistema. Seu Sezefredo falou isso na
visita que fizemos. Isso pro entorno de uma unidade de conservação é ótimo! Tanto que o
sistema está chamando a atenção de outros produtores rurais, porque os participantes do
projeto receberam a doação de mudas e diversas espécies frutíferas, e isso chamou a
atenção de outros produtores. Rosane Maciel, gestora da EE Chauás, Iguape.

- Espero que essa semente plantada pelo projeto seja simbólica e consiga aumentar a
agrofloresta no Vale do Ribeira. Pe. Adir, Barra do Turvo.
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