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/ -ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO DO VIVEIRO 

O relatório mostra o resultado da análise das atividades desenvolvidas no viveiro de 
produção de mudas implantado pela SOS na Escola Agrícola de lguape. 

A partir do diagnóstico elaborado, consoante experiência profissional na questão 
ambiental regional. elucidamos a importância da existência do viveiro, e sobretudo o 
evidente potencial que ele representa no momento atual. oportuno para incrementar sua 
transformação em centro difusor da conservação da biodiversidade e de incentivo ao uso 
sustentado dos recursos florestais no Vale do Ribeira. através de atividades educacionais, 
de pesquisa, extensão e produção. 

Oportuno mencionar diversas atividades desenvolvidas no viveiro voltadas para o 
caminho da implantação dos conceitos do desenvolvimento sustentável regional, a saber: 
• produção de mudas de palmito - Euterpe edulis e caixeta Tabebuia cassinoides, 

utilizados no enriquecimento de florestas secundárias existentes na Escola Agrícola, 
possuindo caráter didático, de pesquisa e de produção (sementes e os eventuais produtos 
florestais que podem vir a ser extraídos); 

• distribuição monitorizada de mudas de palmito para agricultores interessados, 
promovendo o desenvolvimento do manejo sustentado na região e o contato entre a SOS 
e a comunidade, servindo inclusive para auxiliar na caracterização dos interesses, e 
consequentes potencialidades, das comunidades locais; 

• promoção de cursos correlatos ao contexto, envolvendo divulgação, para alunos (futuros 
técnicos agrícolas), profissionais, universitários, instituições de pesquisa, pessoas 
interessadas, de conceitos e técnicas de uso sustentado dos recursos naturais e da 
inportância da conservação ambiental; 

• promoção do espaço flsico e educacional da Escola Agrícola, possibilitando aos alunos 
o aprendizado de importantes conceitos, áreas experimentais, tecnologia de produção de 
mudas, além da própria experiência adquirida por funcionários da SOS, em termos de 
produção, extensão e contato com a comunidade e instituições públicas regionais; 

• interrelações com outros projetos e atividades da SOS, como o Projeto de Educação 
Ambiental - Lagamar, o Levantamento de Caixetais no Município de Iguape e o Pólo 
Ecoturístico do Lagamar. 

Tais atividades proporcionam observar que a existência do viveiro trouxe consigo, 
além da produção e extensão, uma vertente educacional que deve ser ampliada, visto sua 
importância a longo prazo (parâmetro de diílcil mensuração, porém estratégico neste 
contexto). 

II -PERÍODO DE AGOST0/1991 A OUTUBR0/1995 

A análise ora apresentada baseia-se nos diversos documentos referentes ao viveiro 
existentes nos arquivos da SOS • Base Iguape. Tratam-se de projetos, relatórios, material 
bibliográfico, cadastro de agricultores, entre outros. 

O projeto inicial datado de 1990, denominado «viveiro de Produção de Mudas de 
Espécies Arbóreas e Ornamentais na Escola Agrícola de Iguape - Fase I: Produção de 
Mudas de Caixeta - Tabebuia cassinoides, tinha como objetivo introduzir na formação dos 
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técnicos agrícolas o treinamento para a produção de mudas de caixeta. assim como permitir 
à Escola Agrícola infra-estrutura básica de viveiro que possibilitasse também a produção de 
mudas de outras espécies de importância ou potencial econômico para a região, como o 
palmito e plantas ornamentais, visando a promoção de tecnologia apropriada à exploração 
sustentada das espécies de interesse das comunidades locais. 

De acordo como relatório do período Julho/1990 a .Taneiro/1991, antes, portanto, do 
término da construção do viveiro ocorrido no mês de Agosto/1991, constatou-se o 
reconhecimento do grande interesse da comunidade local pela produção de mudas de 
palmito - Euterpe edul is, espécie caracterizada como mutualista chave (Floresta Ombrófila 
Densa e Floresta de Restinga) e extrativismo ilegal movido por um ávido mercado. 

Propôs-se então introduzir, já nesta fase do projeto, a produção de mudas desta 
espécie, desde que não prejudicasse os objetivos iniciais. 

Nesse período foram discutidos vários detalhes em relação à construção do viveiro e 
encaminhamento do projeto, bem como um planejamento de continuidade das atividades 
até Dezembro/ J 992. 

Destacamos desse planejamento, além da construção do viveiro e da preparação de 
cursos correlatos ao projeto, a previsão da produção de mudas de caixeta e palmito e 
implantação de talhões destas espécies na Escola Agrícola, objetivando-se a realização de 
pesquisas cientificas (testes de procedências e progênies, manejo, ... ) 

Exara o referido relatório como perspectivas do viveiro a médio e longo prazos, a 
continuidade e expansão da produção de mudas de caixeta e palmito, assim como a 
instalação de estufa e outros melhoramentos que permitissem experimentos com outras 
espécies de potencial econômico e/ou ameaçadas na região (ornamentais, frutíferas, 
madeiras). 

O relatório sunseqüente, período de Julho-Dezembro/1991, informa o término da 
construção do viveiro (Agosto), aquisição do material necessário, contratação de mão-de 
obra e início da produção de mudas. Foi planejada a implantação de um bananal na Escola, 
onde decidiu-se testar a consorciação bananeira-palmito. 

Nesse relatório constam como perspectivas do viveiro a médio e longo prazos, além 
das citadas no relatório anterior, a experimentação de técnicas de agro-silvicultura com 
espécies nativas na Escola, realização do curso de produção de mudas de espécies nativas 
e, convênios com entidades regionais, universidades e instituições de pesquisa. 

Consoante o Plano de Ação 1992/1993, verifica-se a necessidade de serem 
estabelecidos critérios para a seleção dos agricultores que receberiam as mudas de palmito 
em 1993. Nesse plano constam informações sobre cursos, monitoramento de plantios 
realizados na Escola, coleta de sementes e estacas. contatos com entidades para trabalhos 
conjuntos, entre outros. 

Informa também como objetivos a longo prazo do viveiro sua transformação em 
centro difusor e de incentivo ao uso sustenatdo de recursos florestais no Vale do Ribeira. 

A partir desse plano, constam nos mencionados arquivos, para o âmbito desta 
análise, documentos referentes aos agricultores beneficiários do projeto (doação de mudas 
de palmito), visto que as mudas produzidas até 1992 foram utilizadas em plantios 
experimentais na Escola Agrícola. 
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Listamos a seguir os agricultores que receberam mudas de palmito, a partir de 
10/05/1993: 

NOME QUANTIDADE DATA 
DE MUDAS 

01 Jaime Yoiti Tadano 800 05/93 
800 09/93 
550 06/95 

02 Douglas de Souza Cruz 800 05/93 
1000 09/93 

03 Oswaldo Damião Filho 300 05/93 
450 09/93 

04 Henrique Vítor de Barros 800 05/93 
1000 09/93 
1000 06/95 

05 Márcio Alberto de Moraes 800 05/93 
1000 09/93 
1000 06/95 

06 José Domingues de Aquino 200 05/93 
07 Alexandrina Cordeiro 50 08/94 

2000 06/95 
08 Roque 1000 06/95 
09 Domingos Rabelo da Fonseca 800 05/93 

1000 10/93 
10 Hélio da Conceição Machado 800 05/93 
11 Pedro Francisco da Silva 300 05/93 
12 Cláudio Otávio Ferreira 2500 06/95 
13 Fazenda Mata Encantada 2500 06/95 
14 Luzaoir Machado da Silva 2000 06/95 
15 Sítio Porteira Branca/Família Stelmo 300 06/95 

Apesar de não existirem informações registradas sobre o monitoramento dos 
plantios, trata-se da distribuição de 23.750 mudas de palmito para agricultores da região. 
Sabemos, entretanto, que o monitoramento foi realizado pelo Prof. Marco Aurélio, 
responsável técnico do viveiro até o mês de Julho/1995, conforme informações obtidas em 
conversas com o mesmo. 
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III - PERÍODO DE OUTUBR0/1995 A FEVEREIR0/1996 

Nesse período, sob orientação da Coordenadora do Projeto Lagamar, a bióloga 
Nadja Peixoto, desenvolvemos este diagnóstico do viveiro. 

Além do trabalho diário no viveiro (orientações ao viveirista - Sr.Zacarias), 
participamos de diversas atividades correlatas ao projeto e ao funcionamento da Sede de 
Iguape. 

Entre tais atividades, citamos: 
• participação na reunião de revisão da legislação para exploração da caixeta, com 

participação do DPRN e técnicos da pesquisa "Ecologia e Manejo das Populações de 
Caixeta"- USP; 

• reuniões com o Superintendente da SOS; 
• participação na Reunião "Programa Nacional de Sementes Florestais" (Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente); 
• reuniões para instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de lguape e 

Litoral Sul; 
• reuniões com a Diretoria da Escola Agrícola e o professor responsável pela participação 

da escola na gestão do viveiro; 
• reuniões com a Associação de Reposição Florestal (Associação dos Caixeteiros), onde 

em conjunto com a REBRAF/PR01ER estamos analisando a viabilidade da efetiva 
implantação da associação; 

• levantamento aproximado das áreas de reservas florestais obrigatórias averbadas em 
cartório de alguns municípios da região; 

• levantamento da situação registrária de área de reserva de Mata Atlântica, localizada no 
Bairro Quatinga - lguape, oferecida à SOS para negociação; 

• visita técnica à "Flora - Tietê" , Penápolis-Sl', onde discutimos a situação da reposição 
florestal no Estado de São Paulo e conhecemos sua tecnologia de produção de mudas, 
bem como alguns aspectos referentes ao projeto "Reflorestando o Tietê", do qual 
participa a SOS; · 

• auxílio à Coordenadora do Projeto Lagamar no planejamento de cursos para o ano 
corrente; 

• reunião sobre o palmito pupunha - Bactris gasipaes na Estação Experimental de 
Pariquera-Açú - IAC; 

• reunião com o Sindicato dos Produtores Rurais de Iguape sobre a frutífera camu-camu, 
planta originária das regiões de igapó dos rios da Amazônia com alto teor de vitamina C 
(maior que da acerola), e "promessa" de alternativa para a região do Vale do Ribeira. 

Sobre nosso trabalho diário no viveiro, temos as seguintes considerações: 
- em Outubro de 1995, início desta análise, existiam cerca de 6000 mudas de palmito nos 
canteiros germinadores, necessitando de rápido transplante para os sacos plásticos, visto já 
terem ultrapassado o ponto recomendado para tal operação. Desse modo, e vislumbrando 
que o viveiro passava por uma transição, como ainda passa, elegemos o transplante das 
mudas como prioridade na atividade do viveirista. Nesse momento, dispunham.os de 1700 
sacos com substrato e 300 sacos vazios, necessitando também de "terra de barranco" para a 
preparação do substrato. Providenciamos compra de substrato e sacos plásticos, reparos na 
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tubulação, reforma de algumas estruturas de bambus, tendo terminado o transplante no mês 
de Janeiro corrente - aproximadamente 5000 mudas de palmito que necessitam de mais 4 
meses de espera para o plantio definitivo. 

Convém informar, segundo afirmações do viveirista, que estas mudas são oriundas 
do último lote adquirido pelo projeto, que totalizava 30000 sementes de palmito, das quais 
15000 foram semeadas nas áreas florestais da escola, e a outra metade no viveiro. 

Segundo referida pessoa, explica-se o baixo índice de germinação pelo seguinte 
fato, constatado por este relator nos canteiros germinadores em Outubro/1995: existiam 
canteiros onde só o viveirista plantou as sementes ( estes estavam repletos de mudas) e 
canteiros onde alunos da escola efetuaram o plantio (poucas mudas esparsas). 

Tal fato ajuda-nos a refletir sobre um dos pontos centrais dessa análise. Sem a 
participação efetiva dos alunos em diversas atividades do viveiro (preparação do substrato, 
enchimento dos sacos, transplante de mudas, limpeza de valas, entre outras de fundamental 
importância na produção do viveiro) não teria sido possível no viveiro realizar-se tal 
produção. Outrossim, o viveiro fomentou a conscientização ambiental em parceria e na 
própria escola. Porém, conforme observamos e relatamos, a gestão dessa parceria ( controle 
de determinadas atividades) necessita de uma nova estratégia que tente evitar tais 
constatações; 
- neste período analisamos a infra-estrutura do viveiro, tomando-se claras algumas 
mudanças necessárias: alteração na altura das telas sombrite (muito baixas se confrontadas 
com a literatura técnica pertinente t proteção contra ventos; reforma dos canteiros e do 
almoxarifado, entre outros; 
- até o final de 1995 mantivemos poucos contatos com a Diretoria da Escola, visto a 
mudança prevista e ocorrida em Janeiro de 1996. Neste período os principais contatos 
foram com o responsável técnico pelo viveiro até Julho/1995. 

Após a mudança da diretoria, mantivemos reuniões com a mesma e o professor 
Luzaoir, responsável pela gestão do viveiro por parte da escola (6 horas semanais). Consta 
no Anexo I o Plano de Trabalho para o viveiro apresentado pelo Prof Luzaoir para a Escola 
Agrícola, abrangendo o período 02 a 12/1996; · 
- fica claro nesse período a importante vertente educacional do viveiro, mesmo tratando-se 
de período que abrangeu férias dos alunos. mudança de diretoria e a própria transição da 
gestão da SOS. 

IV -ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO VIVEIRO 

Conforme já relatamos, a produção de mudas de palmito teve como destino, a partir 
de 05/1993, o plantio em áreas de agricultores interessados. 

Recordo, quando iniciei o trabalho no DPRN - Equipe Técnica de Iguape (02/1993 ), 
dos inícios dos contatos entre a SOS e os grupos comunitários para diagnosticar os 
interessados em receber as mudas. Discutíamos, na época, sobre a possibilidade jurídica 
administrativa de formalizarmos um protocolo de intenções, onde a Secretaria do Meio 
Ambiente garantisse o corte futuro dos palmitos oriundos das áreas destes agricultores. Isto 
não foi possível, visto a normatização da matéria em tela exigir documentos que 
comprovassem o domínio legal, cabendo lembrar que trata-se de região com confusa 
situação fundiária. 
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De acordo com a listagem de agricultores apresentada, elaboramos a síntese dos 
dados que seguem: 

Número de agricultores envolvidos: 15 
Número de agricultores que participaram mais de uma vez: 07 
Número de cidades/bairros: 05 bairros de Iguape 

O l bairro de Eldorado 
Número de mudas existentes no momento: 5000 
Número total de mudas distribuídas: 23750 
Média por agricultor: 1583 
Estimativa do total de mudas produzidas (até 02/1996): 30000 
Número de mudas distribuídas por período/agricultor 

05/93 a 09/93 - 5600 mudas para 09 agricultores 
09/93 a 08/94 - 5300 mudas para 05 agricultores 
08/94 a 06/95 - 12850 mudas para 11 agricultores 

Estimativa do percentual de perda: 25% 

O dado apresentado como percentual de perda foi estimado com base em 
informações obtidas com o responsável técnico anterior, agricultores visitados e com o 
viveirista. 

As visitas de monitoramento reaJizadas mostraram o seguinte: 
- o projeto deveria possuir registro dos agricultores com dados cadastrais, croqui da área, 
etc., podendo-se assim facilitar o monitoramento; 
- quatro agricultores por nós visitados, a saber: Jaime, Henrique, Cláudio e Alexandrina, 
afirmaram ocorrer um bom pegamento das mudas no campo; 
N os problemas relatados pelos agricultores foram: invasão de gado dos vizinhos 
provocando pisoteamento e morte de mudas no campo, provavelmente por características 
genéticas, falta de tratos culturais ou motivos desconhecidos. 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procuramos mostrar no texto a importância e o potencial do viveiro de produção de 
mudas, criado pela Fundação SOS Mata Atlântica no ano de 1991, nessa região de 
reconhecida importância ambiental, uma vez nela existirem os últimos remanescentes 
significativos de comunidades florestais do domínio Mata Atlântica no Estado de São 
Paulo. 

Por fim, entendemos que o projeto deve ter continuidade, procurando parceiros e 
recursos de diferentes origens, atentando para uma necessária reformulação e conseqüente 
gestão do mesmo que sintonize com a dinâmica natural e política da região . 
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