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PREFÁCIO DA SEGUNDA EDIÇÃO
A série Cadernos ZTESP apresenta os principais elementos que
constituem a uolítica agrária paulista. Inclui volumes que tratam da
solução de conflitos agrários, das políticas de regularizaçãofundiária e
de obtenção de terras para assentamento e das políticas de desenvolvimento das comunidades com quem o ZTESP atua: assentados e comunidades tradicionais quilombolas.
Lançada em 1998, a primeira edição esgotou-se rapidamente,
tendo sido procurada por representantesdas comunidades,professores e
estudantes da academia e pelo público interessado na questão agrária
em geral.
Nesta segunda edição do presente livro,Ponta1 Verde,procedeuse a uma revisão de texto e atualização de informações institucionais,
além de representar,por si, o compromisso da Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania e do Instituto de Terras com a preservação ambienta1
e o desenvolvimento auto-sustentado das comunidades assistidas.
O objetivo da série revigora-se: contribuir para o debate a respeito da questão agrdria, bem como para tomar transparente o conteúdo das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo
Estadual. São ações que demonstram o compromisso com o resgate da
cidadania e com o desenvolvimento sócio-econômico das populações
rurais. Esta nova edição reafirma esse compromisso.
Edson Lulz Vismona
SeCretBtio da Justiça e da Defesa da Cidadania
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Vale dizer: é inconcebível uma política conseqüente
de reforma agrária e de ocupação do espaço
territorial sem a presença de uma preocupação
igualmente responsável com a questão ambiental.

".

BelisóM dos Santos Jr.

A interface da reforma agrária e o meio ambiente
O compromisso com os direitos humanos, uma das principais
dimensões do governo do Estado de São Paulo, se qualifica pelo
reconhecimento da profunda relação entre o cumprimento aos direitos
econômicose sociais e o respeito ao direito de todos a um meio ambiente
sadio, eauilibrado e sustentável. Vale dizer: é inconcebível uma uolítica
conseqüente de refonna agrária e de ocupação do espaço tem'torial sem
a presença de uma preocupação igualmente responsável com a questão
ambiental.

O Plano de Recuperação Ambienta1 dos Assentamentos do
Pontal do P a m ~ p n n e m aéfruto de um urocesso de busca de alternativas
viáveis para a consolidação do desenvolvimento sócio, político e
econômico de 2500 famílias assentadas na região, nos últimos três anos.
A recuperação do A i o ambiente ali tão devitado nas últimas décadas é
um dos objetivos estratégicos do Plano de Assentamento do Pontal.
Um '%ntal Verde" surgirá da concomitância de ações de
recuperação ambienta1 e preservação dos recursos naturais com a
Esse é o novo processo que
atividade produtiva da agricultura.familial:
se propõe em substituição à degradação de áreas pelo latifúndio e pela
agropecuária extensiva. O sucesso inicial dessa postura demonstra que

a refonna agráriapode se constitui>;quando bem conduzida, em processo
revitalizador do meio ambiente.

O Plano se funda, em sua concepção e execução, no modelo
participativo, prii
9 ações que integnzm o Estúido e todos os seus
segmentos e a sc
civil, com o objt$tive comrum de defesa da
. r
, czaaaao
. r - ao campo.
ao
ecologia e da quarzaaae ae vzaa
T

Belisárlodos Santos Jr.
Secretário da Jusliça e da Defesa da Cidadania
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A reforma agrária não éapenas um campo privilegiado para o
desenvolvimento de políticas de cunho político, social e econômico mas
é também ambiental. O Plano Pontal Verdefoi desenvolvido justamente
com esses objetivos: garantir o acesso à cidadania de uma população
marginalizada do campo, propiciando o desenvolvimento de economias
locais através da melhoria da exploração agrosilvopastoril, utilizando
formas sustentáveis de uso e preservação dos recursos naturais.
O Pontal, com a monocultura quase secular e predominante nas
áreas ocupadaspelosgrandes latijündiários,herdou a depredação ambientnl.
Mais do que isso: além da erosão e do desmatamento, o maior impacto
estampou-se no desemprego e na miséria que assolou a população rural.

Este Plano vem justamente contribuir para mudança deste
cenbrio, pintando-o de verde com a recomposição e enriquecimento das
reservas florestais nos assentamentos e a recuperação e controle das
voçorocas, dando uma nova cor ao Pontal: a cor da revitalização do meio
ambiente.
É com grande satisfação que apresentamos aqui, de forma
sistematizada, o Plano de recur>emçãoambienta1 nos assentamentos
do Pontal do Paranapanema. demonstrando os esforqos para integrar.
de forma hannijnica, i ~ m apolíticu de forrulecimento du agricicltura
familiar, o desenivolvimentoregional e a recicperação ambiental, que já
vem sendo desenvolvido pulo Instituto de Terras. através de programas
Esperamos que os resultados alcançados contribuam para
iniciar outras ações que visem a qualidade de vida do homem do campo

e que a viabilização da r e f o m agrária, de f o m participativa sob a
égide da produção familiar suste>itável,retrate o esforço deste Instituto
de resgatar o equilibrio entre o homem e o meio ambiente.
TâniaAndrade
Diretora Exscutiva
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A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes
da Silva" - Itesp - foi criado pelo Decreto Estadual 33.133191, reunindo órgãos já existentes que atuavam na questão da terra. Vinculado à Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania, é o responsável pela elaboração de propostas e pela execução de medidas relativas à política agrária e fundiária estadual.
As principais áreas de atuação do Itesp são desenvolvidas pelos
seguintes órgãos ou grupos técnicos:
Nas ações desenvolvidas pelo Itesp, há uma profunda inter-relação
com a questão ambiental. Existem regiões, como o Vale do Ribeira e o Litoral
Norte, áreas de atuação do órgão, em que há grande incidência de conflitos
pela posse da terra que se manifestam justamente onde há a incidência de
unidades de conservação ambiental, contribuindo para que a questão se tome
ainda mais complexa. Há que se buscar soluções para a sobrevivência de
comunidades tradicionais em áreas em que é necessário proteger o meio
ambiente.
Essa questão aparece, de outra forma, em outra área prioritária de
atuação, o Pontal do Paranapanema. A região ganhou evidência e notoriedade
a partir da ocorrência de grandes conflitos fundiários, justamente sobre áreas
em que há grande incidência de terras devolutas. A insegurança dominial da
região, além de propiciar a manifestação desses conflitos, é um fator de
inibição do desenvolvimento da região.
A ocupação da região se caracterizou pela constituição de grandes
unidades de exploração voltadas principalmente para a pecuária extensiva,
com baixos níveis tecnológicos e pequena oferta de empregos. As economias

locais se encontravam estagnadas. Ao mesmo tempo, esse modelo de
exploração, a monocultura extensiva, é o principal responsável pela profunda
degradação ambienta1 que atingiu a região desde o início do século.
Em setembro de 1995, o Governo do Estado elaborou o Plano de
Açáo Governamental para o Ponta1 do Paranapanema, que incluiu entre seus
principais objetivos a destinação de terras devolutas ou presumivelmente
devolutas para o assentamento de trabalhadores mrais, contribuindo para a
distensáo social na região e introduzindo formas mais eficientes e sustentáveis
de produção agropecuária.
Através do Plano foram dados passos fundamentais para a pacificação da região. Já foram destinados, definitivamente, de 1995 à julho de
2000, 77.370 hectares para o assentamento de trabalhadores mrais e já
íolvendo a destinação de mais 17.000 hectares.
existem acordos, fin
Foram reivindicado!
imóveis com área superior a 500 hectares em
áreas devolutas. Ocupantes de terras presumivelmente devolutas, ou seja,
áreas em que ainda não está concluída a ação que apura se são devolutas,
também celebraram acordos com o Estado, destinando novas terras para
assentamento.
Para viabilizar a implantação do plano, foi celebrado um convênio
com o Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que
.,ra indenização das benfeitorias aos ocupantes dos imóveis.
destinou re,,.,,,
Com a incorporação de todas essas áreas, o Itesp deparou-se com
a necessidade de viabilizar, em grande escala, um conjunto de ações que têm
como objetivo fundamental propiciar condições para o desenvolvimento sócioeconômico dos projetos de assentamento.
Criou-se a necessidade, ao mesmo tempo, de sistematizar as ações
ambientais que já integram a política de assentamentos; é o que se pretende,
através deste Plano de Recuperação Ambiental. Ressalte-se, porém, que esta
sempre foi uma das principais preocupações do Itesp.

O Termo de Autorização de Uso, por exemplo, é o documento
através do qual o Estado concede a permissão para a família ocupar o lote;
em suas cláusulas, está prevista a obrigatoriedade do assentado respeitar o
programa de conservação de solos que é desenvolvido no assentamento,
bem como o respeito às áreas de reserva legal e de preservação permanente.

Essa é uma das principais atribuições da equipe de assistência técnica do
Itesp, que fiscaliza o cumprimento das normas.
Ao mesmo tempo, têm sido desenvolvidas diversas ações que têm
como objetivo a preservação ambiental. Estão incluídas nessas ações: a educação
ambiental, implantação de sistemas de conservação de solos, calagem,
c o n s t ~ ç ã ode cercas e aceiros em áreas de reserva florestal legal (RFL),
fornecimento de mudas de espécies florestais nativas e também de espécies
comerciais para as famílias suprirem a demanda de madeira no assentamento,
diminuindo a pressão sobre os remanescentes florestais nativos. O que se
pretende, agora, é sistematizar a preservação de recursos naturais, conciliada
com o desenvolvimento de atividades produtivas. A recuperação ambiental
de áreas degradadas, dentro de novos paradigmas de sustentabilidade, não
ocorre sem planejamento. participação social e intervenção continuada.
Essa preocupação revela um aspecto fundamental da concepção
do Itesp a respeito da política de reforma agrána. A substituição do latifúndio
improdutivo e da agricultura patronal extensiva pelos assentamentos acarreta
maior diversidade ecológica e maior sustentabilidade no uso e preservação dos
recursos naturais. O cenário, monotemático, de um pasto ocupado por pequenas
quantidades de animais e em estágio avançado de degradação ambientd é
substituído por uma produção diversificada e sustentável. A terra, para a
agricultura familiar, é um bem escasso, que deve ser preservado, ao contrário
do que ocorre com a monocultura extensiva.
Assim, procura-se a compatibilizaçãodo desenvolvimento sócio-econômico das famílias assentadas e da recuperação, conservação e preservação
ambientd de áreas degradadas das reservas legais e de preservação permanente,
dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável.
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Meio físico
Recursos Hídricos
A região do Pontal do Paranapanema localiza-se no extremo oeste
do Estado e está definida conforme Figura 1 (ver anexos). Insere-se na bacia
do rio Paraná e de acordo com a classificação do Plano Estadual de Recursos
Hídncos a região de estudo abrange áreas das Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos das bacias do Pontal do Paranapanema e do Rio do Peixe.
O Rio Paranapanema, limite ao sul da região, possui no trecho em
referência os reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Rosana e Taquaruçu. O
Rio Paraná faz o limite ao norte e 6 bem encaixado nas encostas do Estado de
São Paulo, formando planícies isoladas de pequeno porte, sendo de importância significativa somente aplanícieexistente na Lagoa São Paulo, na confluência com o Rio do Peixe. Com o enchimento do reservatório de Porto Primavera
será inundada uma faixa de aproximadamente 10 km de largura que se estende
de modo mais significativo para o lado do Estado de Mato Grosso do Sul.
Os principais afluentes do Rio Paranapanema na região de estudo, de
jusante para montante, são o Ribeirão das Antas (a jusante de Euclides da
Cunha), Água Branca, Córrego da Varginha, Ribeirão do Engano, do Estreito
(Teodoro Sampaio), Cuiabá, Nhanca Santo Antônio e Rio Pirapozinho. O Rio
Paraná recebe os Ribeirões Laranja Azeda, das Pedras (os dois em Teodoro
Sampaio), Rio Caiuá, Ribeirões do Veado, dos Bandeirantes e o Rio do Peixe.
A porção leste da região tem uma ünha divisora de águas bem definida, pois os
rios que contribuem para o rio Paraná e Paranapanema são paraielos entre si.
A partir do divisor de água entre os ribeirões Cuiabá e Água Sumida, em direção
a leste, a linha divisora toma-se entremeada. Neste ponto, entre as cabeceiras
dos rios Santo Antônio e Pirapozinho, localizam-se também os formadores do
Anhumas e Santo Anastácio.

Os rios com maiores áreas de contribuição na região são o Anhumas,
Pirapozinho, Santo Anastácio e do Peixe, tendo este último suas nascentes
fora da região de estudo, em Garça.
De acordcI com o mapa geológico do Estado de São Paulo IPT 1981, a n:gião tem sua superfície caracterizada por solos formados a partir
do grupo B ~ U N
do mesozóico, arenito de origem sedimentar (Figura 3). A
região é caracteriz:ada por Ixorrências de movimentação coluvionar. A
formação predominante da região é a Adamantina de granulação fina a muito
.fina, que ocupa a regiao mais a leste do Pontal, coincidindo com as cabeceiras
dos rios ou das partes mais altas do relevo.
Abaixo da formação Adamantina ocorrem manchas da formação
Santo Aniastácio, I~rincipalr
nente nas; margens; do Rio do Peixe e Santo
Anastácio e ao sul e norte die Cuiabá Paulista, I10 municipio de Mirante do
Paranapainema. Po!ssui uma espessunI de 80 a 100 metiros, caracteriza-se
por ter granulação fina a média, que se distingue da Adamantina pela ausência
ais como mica e feldspatos.
; finos e t)em selec.
letermina maior ma
extural e mineralógica.
A formação Caiuá ~ u i i i ~ ~ ~ <uma
: i i Jextensão
e
de terras entre os nos
Paraná e Paranapanema, sendo a porção mais oeste da região com limite a
leste em Teodoro Sampaio. Esta formação se estende ainda numa faixa marginal
ao Rio P;iraná até o Rio do Peixe e ao Rio Psiranapane ma até sudeste de
Teodoro LSampaio. É constituído essencialmente: de arenitos sobrepostos às
. eruptivas da Formação Serra Geral, sendo portanto a camada mais baixa do
WJpo BauIN.Tem grmulação 1fina a mcidia, com notável unifcmnidade litológica.
Sua espessura máxima é obst:mada n10 m o m do Diabo co~m200 metros.
-
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-
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úeomorforogta
De acordo com o mapa geomorfológico do IPT cle 1981 (Figura 41,
stá inserida no Planalto Ocidental com formas de relevo, na maioria
de colina^ amplas e médias. As colinas amplas, Lu.L.rLeendem as
ua
maiores porçóes de terras ondle predominam intertlúvios com áreas superiores
a 4 km2,tc)pos extensos e aplaiinados, veirtentes com perfis retilíneos a convexos
m rlrnnnna
L
,,.,,m
de baixa densida,,,ida rnm padrão sub-dendrítico, vales abertos e
planícies aluvionares interiores restritas. Nas proximidades das sedes dos municípios de Presidente Vensceslau, Santo Anastácio, Presidente Bemardes e
Pirapozinho (norte, sul e oeste) e em Mirante do Paranapanema (oeste), ocorrem

,.,....

,.
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colinas médias em que predominam inteifiúvios com áreas de 1 a 4 km2,topos
aplainados, vertentes com perfis convexos a retilíneos, drenagem de média a
baixa densidade, padrão sub-retangular e vales abertos a fechados.
Nestes tipos de relevo predominam amplitudes locais inferiores a
100 metros e declividades de encostas inferiores a 15%. Nas partes mais
baixas do terreno ocorrem planícies aluviais sujeitas a inundações periódicas.
Na porção mais a leste, formando uma mancha de pequena extensão
ao sul do município de Presidente Prudente e se estendendo mais largamente
ao norte, chegando até Presidente Bemardes, ocorrem os morrotes alongados
e espigões em que predominam os interflúvios sem orientação preferencial,
topos angulosos e achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, drenagem
de média a alta densidade, padrão dendrítico e vales fechados.

Solos
Os solos constituídos a partir das formações do grupo Baum têm
como principais características a elevada concentração de areias, fertilidade
natural baixa, boa permeabilidade e drenagem excessiva. Os solos da região
são bastante uniformes, devido a semelhança entre as características dos
materiais de origem e a provável movimentação e homogeinização de
sedimentos ocomda no passado.
O tipo de solo predominante da região é o Iatossolo, que se estende
principalmente na região oeste, acompanhando os relevos de colinas amplas.
Manchas de podzólicos ocorrem nos relevos de colinas médias e mais intensamente nos morrotes, em que algumas vezes ocorre também o cambissol.
O clima, por sua vez, caracteriza-se pela alternância de período
seco e frio (entre maio e agosto, com média de 17°C em junho) e período
quente e úmido (entre novembro e fevereiro, com média de 25°C). sendo que
nos extremos verificam-se mínimas de até - 1,4"C (julho de 1981) e máximas
de 38°C (meses de fevereiro). As chuvas concentram-se nos meses de
dezembro a janeiro. A precipitação média anual varia de 1.200 a 1.400 mm.

Meio Biótico
De acordo com o Inventário Florestal de São Paulo, do Instituto
Florestal do Estado, a Região Administrativa de Presidente Prudente, que em
1971-73 possuía 203.650ha de cobertura vegetal natural, passou a ter uma
área de 94.448ha em 1990-92, tendo uma redução de 53.62%.
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Em termos de floresta plantada, a região não tem áreas significativas.
Em 1990-92 havia aproximadamente 10.000ha entre eucaliptos e pinus,
entretanto, observa-se que estes valores se concentram no município de
Rancharia que não faz parte da região de estudo. Cabe ressaltar que a região
de estudo está dentro da 10" Região Administrativa que é mais extensa.
A formação florestal original predominante na região é classificada
como Floresta Tropical Semidecídua ou Floresta Mesófila Estaciona1 que
apresenta distribuição contínua em São Paulo, desde a Depressão Periférica
até a calha do Rio Paraná, interpenetrada por algumas manchas de cerrado.
Esta formação florestal de um modo geral atinge 20 metros de altura, e se
comparada à Floresta de Encosta Atlântica, é pobre em epífitas e apresenta
um sub-bosque pouco adensado. As espécies arbóreas predominantes pertencem às famílias Leguminosae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Myriaceae,
Lauraceae, Apocynaceae e Rubiaceae com várias espécies de valor econômico
tais como as perobas (Aspidosperma spp), o jatobá (Hymenea courbarií), os
jequitibás (Cariniana spp), a aroeira (Astronium urundeuva), os angicos
(Piptadenia spp), os Ipês (Tabebuia spp) e o pau d' alho (Gallesia integnfolia).
A região de estudo é considerada de transição entre várias formações
vegetais, sendo que ao norte ocomm predominantemente as formações de cerrado.
A vegetação natural da região foi praticamente exterminada no
decorrer das últimas décadas, conforme pode-se observar na Figura 5.
Atualmente, mesmo os fragmentos mais preservados,já sofreram alguma forma
de interferência por corte raso, fogo ou por retirada seletiva de madeiras de lei.
O Parque Estadual do M o m do Diabo, com área aproximada de 34
mil hectares, mantém uma amostra representativa da flora e fauna original da
região. Neste parque ocorrem várias espécies da fauna em extinção, tais como o
mico-leão-preto (Leotopithecus chrysupygus), que originalmente habitava desde
sudoeste de São Paulo para leste até a bacia do rio Tietê e os reversos da s e m
do mar, o macuco (7inamus solitarius), o jão-do-sul (Crypfurelus noctivagus),
o gavião-pomba (Leocopternis polionota), o gavião-pato (Spizastur
melanoleucus), o papagaio-do-peito-roxo (Amalona vinacea) e a anta (Tapinrs
terresrris), além do bugio (Alouatta ,fusca) e vários felinos, entre eles a onça
pintada (Panthera onca).
Existem alguns fragmentos florestais significativos nas imediações do
parque e uma grande extensão de floresta nas margens do Rio do Peixe, que
embora tenha uma baixa diversidade de espécies arbóreas, ganha importância
pela grande extensão e pela associação aos ambientes aquáticos e de transição.

De acordo com ONG's (Organizaçóes Não Governamentais) atuantes
na região, apenas 12.000ha destas formações florestais correspondem a
maciços com significativa importância ecológica.
Outras formações vegetais originais que ocorrem em extensões
menores são o cerrado e os campos de várzeas. A maior parte dos campos de
várzeas naturais da região foram (ou estão sendo), inundados pelos reservatórios
das usinas hidrelétricas de Rosana, Taquaruçu e Porto Primavera.

Meio Antrópico
Histórico da Ocupação
A região foi ocupada a partir do final do século passado por desbravadores, que vinham no rastro dos grandes ciclos de exploração da lavoura
paulista, sempre lastreados pela exploração madeireira que a região propiciava.
Com a chegada da Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro na
década de 20, intensificaram-se os desmatamentos que forneciam madeira
para os dormentes das ferrovias e geravam matéria-prima exportada para
outras regiões do estado, sendo importante fonte de riquezas. Liberavam-se
assim, grandes áreas para a lavoura de café, cujo ciclo declinou a partir da
década seguinte, com a crise mundial.
Passou a predominar a lavoura algodoeira, incentivada pelo governo.
Durante a Segunda Guerra Mundial, novas demandas estimularam a
implantação de lavouras como menta e mamona.
Tal forma de ocupação predatória havia levado o governo paulista,
por iniciativa do legislativo, a decretar a criação da Grande Reserva do Pontal,
em 1942.
Há registros na imprensa escrita do uso de agente laranja (agrotóxico
desfolhante utilizado na guerra do Vietnã) para promoção dos desmatamentos.
Novas e pesadas máquinas tomavam as operações mais "eficientes", desrespeitando os limites da Grande Reserva.
A fragilidade dos solos e a ausência de medidas conservacionistas
esgotaram rapidamente o potencial produtivo das terras, passando a predominar a pecuária de corte como atividade que, além de ser mais adaptável
aos solos pobres, fortaleceu a forma extensiva de ocupação territorial,
consolidando os grandes latifúndios na região.
A combinação entre a fragilidade dos solos, a concentração de chuvas
num curto período do ano e a exposição das encostas, alijadas da coberiura
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levaram a região a se configur;
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Iste processo foi marcado ainda pela iiaude na titularidade dominial. A
hada ao uso de violência na disputa por terra, com expulsão e eliminação
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com toda sua dramaticidad,e - grandles ocupações de terras, violência
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as circunstâncias políticas do momentc). O Projeto de Assentamento Gleba
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Sâo Bento e Santa Clara. Destes cinco assentamentos, apenas a Fazenda
Tucano foi consolidada enquanto assentamento definitivo. As outras áreas
ficaram em situação emergencial, ou seja, com número de famílias bem superior
h capacidade das áreas para assentam6
Somente em 1995, o Governo E
'Iano de Ação Governamental para o Pontal do Paranapanema, com o explícito objetivo de arrecadar
as terras de:volutas do Ponta1 do Paranapanema e as destinar a uma política de
assentamento de trabalhadores rurais sem tena, em parceria com o Inm.
i

Uso e Ocupação das Terras
Segundo levantamento da secretaria da Agricultura e Abastecimento
(CEDESAJDDA), a região do Pontal do Paranapanema apresentava-se, em
outubro de 1991, ocupada da seguinte forma:

TABELA 1: Uso e ocupação das terras do Pontal

Café

1.018

Florestais e ciliares
Área não Cultivada
TOTAL

130.000
123.263
1.201.637

0,m
10.82
1026
100,OO

Ponte: CEDESADDAISAA -outubro de 1991

Entre culturas anuais, cana forrageira, outras culturas e café, somamse 73.403ha. correspondendo a 6,1% do total da área, configurando a baixa
diversificação da produção na região. Nesta reduzida área, a produtividade das
principais culturas, comparadas As médias do Estado de São Paulo, deixa patente
a degradação da qualidade das terras e o baixo nível tecnológico praticado.

TABELA 2: Comparação da produtividademédia

Pmdutividade d d i a das Úitimos 5 anos. até a safra 96/97.
Fonte: IEAISAA

Situaçáo JurúEica e Dominial
Do ponto de vista jurfdico-administrativo, a 10eRegiãoAdministrativa
de Presidente Prudente, que engloba o Pontal do Paranapanema, está dividida
em 33 pen'meiros, unidades temtoriais adotadas pela Procuradoria Geral do
Estado (PGE). Esses perímetros têm sido objeto das chamadas ações discriminatórias, que verificam o eventual caráter devoluto da área, ou seja, se são
terras públicas estaduais.
Como pode ser verificado na Tabela 3, além de existir uma grande
extensão de terras julgadas, em última instância, devolutas, há uma parcela
seja, áreas em que a ação
significativa de áreas ainda não discriminadas,~~
discriminatória não foi iniciada ou não chegou ao seu final. Também pode-se
perceber que a área ocupada pelos assentamentos já é significativa.

TABELA 3: SituaçãoJurídico-dominial do Pontal

Observação: Classifica-se como terras devolutas os perímetros em que já existe sentença
de última instância na ação discriminatória. Após a sentença, o Estado tem condições de
desenvolver o plano de legitimagão de posses, através do qual podem ser legitimadas
as posses que preencham os requisitos legais. Estão incluídas nas áreas remanescentes
regiões em que a aplicação do plano de legitimação de posses não foi concluída, Nas
breas não discriminadas, estão incluídas áreas em que a ação ainda não foi iniciada ou
está em andamento. Estão incluídas em particulares: áreas em que houve desistência
ou improcedência da ação discriminatória e áreas que foram tituladas pelo Estado, por
atenderem aos requisitos legais.

PONTAL VFRDE

Este Plano visa o reflorestamento de áreas em assentamentos já
implantados na região do Pontal, portanto tem um caráter dinâmico, pois deve
crescer conforme novas áreas são arrecadadas e efetivamente ocupadas por
assentados. Conforme se observa na Tabela 4, nos imóveis já efetivamente
estudados, existem 15.690ha correspondentes a áreas de RFL (Reserva Florestal
Legal), incluídas as áreas de presewação permanente. Deste total, 5.108 ha
encontram-se desprovidos de vegetação arbórea ou arbustiva, sendo a área
considerada pnontána para reflorestamento.

A médio e longo prazo, acrescentando-se as áreas de implantação
mais recente e considerando-se uma estimativa de arrecadação de áreas para
assentamento no Pontal de mais 70.000 ha, projeta-se que a área total a ser
recuperada será de aproximadamente 11 mil hectares.

TABELA 4: Situação da Reserva Florestal Legal
nos assentamentos do Pontal
lMoVEG9

RESERVA AMBiENTAL @a)
Toíai

A proteger (A)

A recuperar (B)

15.690

10.582

5.108

3.000

2000
9.000
21.582

1,000

I - Arrecadados

Já levantados

Em levantamento
2 -Estimativade arrecadação
n>TAL

14.033

32.690

(A) - Inclui capocims degradadas e &as em divmos atdpios de regeneniçao.
(Bl - Inclui pnrllgem e &em degradadas com processos crosivos.

5.000

11.108

Na área de abrangência do plano estão instalados os escritórios da
Fundação Itesp e os (Jrupos Técnicos de Campo, nos seguintes municípios:
Presidente 1Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Bemardes, Rosana
-.
(distrito de Pnmavera), Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio (observar Figura 2). Estes 6:scritórios abrangern os asseiTtamentos localizados nos
municípios de Caiuá, IEuclides dIa Cunha, :Marabá P;dista, MIirante do Paranapanema, Piquerobi, P'residente Bemardeis, Presidente Vence:slau, Rancharia,
.
..
Ribeirão dos índios, Rosana, Sandovalina, Teodoro Sampaio e Tupi Paulista.
Os assentamentos estão concentrados de forma eeral em blocos
regionais e ocupam predominantemente as áreas de colinas amplas e médias,
te17do portarito declividades inferiores a 15%. Devid10 aos grarides intefflúvios,
modo ger;a1 escassoS.
recursos hídricos S.
Nc.".<I&:...,."
uiuiliu> r i c a PIIUZ~foram feiraa apiuniiiiauaiu~iite3.000 análises
de fertilidacle de solc)s nas áreas dos assentamentos, onde predomiriam OS
latossolos. A.tabelaA (do Anexo')apresentai alguns re!jultados p: uciais de análises
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idiiia do seu potencial agrícola e: das suas
tencial
A concentra,ção de argila na regi ão de estu
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-..-e< normamente a pnncipai componente
aos solos, pois a argila
de reniiiaaae
da capacidade de troca de cátions. As concentrações de argila observadas
sã,o muito baixas, girando em tomo de 10%. No caso do assentamento Bom
-- UcuITeu
-- Pabiur
um nível de argila atípico devido a ocorrência de solos
originados de rochas eruptivas da Serra Geral nas partes mais próximas ao
no Paranapanema, conforme se pode observar na Figura 3 (Anexo). As mkdias
da capacidade de troca de cátions são inferiores a 5 mEq em todos os
assentamenitos analisados, dennonstrand o a baixai fertilidade dos solos. A
m:~tériaorgiânica também oconre em baixas conce!ntrações.
Tenao em vista os esrorços ao Dromama de conservação de solos
amento de 60.000 ha em
r de 1994 realizou
do Itesp, qi
e o munic:ípio de Teodoro
assentament
ado de São Paulo, i
Sampaio se sooressai em estruturas de conservaçao, pois possui 40% das
municípios de Presidente Venceslau, Mirante
áreas temaceadas, enq
:Presidente Bernardes possuem 31%, 10%.
do Paranapanema, Pr
18% e 21%. respectivailieriic, de suas áreas terraceadas'.
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' Dados da Caderneta de Campo 97/98

A tabela B (Anexo) arrola assentamentos para os quais já dispomos
de levantamentos mais precisos de: áreas totais por assentamento; áreas
adcolas (que consistem nos lotes propriamente ditos), ou seja, áreas sem
restrição de uso; as áreas ocupadas pelas estradas e áreas comunitárias; e as
áreas de RFL, em que estão incluídas áreas de preservação permanente, de
acordo com o artigo segundo do Código Florestal. Nas duas últimas colunas
estão identificadas as áreas de reserva, já cobertas com vegetação natural e
as áreas de reserva sem este tipo de cobertura.
A cobertura vegetal predominante é de pastagem, especialmente
braquiárias. No planejamento do assentamento são consideradas as vegetações
naturais existentes, sendo todos os maciços florestais e fragmentos de
importância ecológica incorporados à RFL. Por essa razão a cobertura florestal
das áreas de RFL consideradas como "a proteger" são muitas vezes matas
degradadas pelos mais diversos motivos.
Outros critérios adotados pelo Itesp para a destinação de áreas para
RFL nos projetos de assentamento estão baseados em levantamentos de meio
físico, biótico e antrópico. Determina-se os grupos e Classes de Capacidade de
Uso da área, levando-se em consideração fertilidade do solo, declividade, tipo
do solo, recursos bídricos, clima, vegetação e eventual ocorrência de erosão.
As áreas com classes de uso mais restrito ou mais degradadas são destinadas
à regeneração. Estas áreas tem um baixo potencial produtivo, que deve ser
considerado nos projetos de recuperação, em função de terem sofrido degradação ambienta1 contínua por muitos anos.
Utilizou-se o conceito de microbacias para o estabelecimento da
RFL em grandes fragmentos mantendo-se uma maior sustentabilidade. Isso
implica em estudar um bloco de assentamentos contínuos elou localizados na
mesma bacia, de forma a destinar áreas de RFL para todo o bloco e não para
cada ex-fazenda individualmente, propiciando a constituição de áreas de RFL
mais interessantes dos pontos de vista ecológico e econômico.
No planejamento dos assentamentos, procura-se ainda manter ou estabelecer corredores de ligação entre as áreas de Rn,
em especial aquelas que já se
encontram florestadas, de modo a contribuir para a melhor circulação de fauna.
Os 4.743 lotes da região, de um modo geral, têm áreas entre 14 e
23 hectares e abrigam famílias das quais 93,34% são originárias de atividades
agrícolas, especialmente assalariados temporários.
Em relação ao grau de escolaridade, aproximadamente 57% tem o
primeiro grau incompleto e apenas 5% tem o segundo grau completo. O

:a exclusivamente ao trabalho no assentamento. Aproxititular do loi
madamente JUYO aos moradores (em termos gerais) dedicam temoo integral
ao lote e aproximadamente 22'
rticipam nestes trab
vários
motivos, tais como estudos e t
ssalariado.
Nos assentamentos da região existem 167 tratores próprios e 892
lotes que utilizam tração animal. Em termos de financiamento foram beneficiados
7.766 hectares através da utilização de crédito de custeio agrícola, al6m dos
créditos de investimento destinados à pecuária leiteira, que ocupa quase metade
das áreas dos assentamentos.
Cabe ressaltar que os assentados, de um modo geral, possuem um
histórico de organização na luta pela terra, o que reflete na sua forma de
organização quando ocupam os lotes. Assim, existem várias associações,
cooperativas e outras organizações informais nestas comunidades, o que facilita
a implantação do Plano.
Esses e outros dados sócio econômicos, a serem considerados na
elaboração de projetos específicos para cada assentamento objeto do Plano,
estão à disposição no ITESP, em dados tabulados da Caderneta de Campo,
referentes ao ano agrícola 98/99.

IV,JUSTIFICATIVA

A Inserção do Plano nas A@es do Estado
O Plano de Recuperação Ambienta1 nos Assentamentos do Pontal
do Paranapanema está articulado com diversas outras providências que têm
como objetivo melhorar a qualidade de vida na região. Possui uma relação
direta com o Plano de Ação Governamental para o Pontal do Paranapanema,
que teve sua implantação iniciada em 1995, oferecendo perspectivas de encaminhamento para o panorama social, político e econ6mico da região. Os objetivos
eshlitégicos do Plano de Ação são os seguintes:
a) Reintrodução de formas mais eficientes e sustentáveis de produção
agropecuária, através da promoção de projetos de assentamento;
b) Reinserção do Pontal do Paranapanema enquanto região de importância econ6mica, através da regularização fundiária e da eliminação das incertezas dominiais, com a dinamização de seu mercado local e regional;
c) Recuperação ambienta1 de áreas degradadas pela exploração extensiva, através da recomposição florestal de áreas
de preservação permanente e de reserva florestal legal,
protegidas por lei, nos assentamentos;
d) Distensão social, gerando um clima propício para um novo ciclo
de desenvolvimento na região e conmbuindo para a convivência
harmoniosa nas terras regularizadas.
Através do Plano, procedeu-se em alguns municípios da região a
uma significativa alteração da estrutura fundiária. Até 1995, estavam assentadas
na região 915 famílias de trabalhadores rurais. Atualmente estão assentados
definitivamente 4.493 famílias. Além disto estão firmados acordos que permitirão, em curto prazo, o assentamento de aproximadamente 700 novas famílias.
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30%
de
imóveis
em que a Justiça coincedeu ac1 Estado a tutela
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I. Essas áreas reverterão para o Estado aio término da ação reivindiaintecipada
~.
catóna que está em curso; nesses casos, não foi possível o acordo, estando
SI:ndo discutido judicialmente o valor da indenização. Essas ações já se
e1ncontram em estágio avançado. São osi poucos c:asos em que a Justiça não
CI~ncedeu )ara o Estado a tutela antecilpada.
As ações de obtenção de terras foram viabilizadas, em sua grande
maioria, através de um convênio celebrado entre o Governo do Estado de São
Paulo e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O
Incra cedeu recursos e:m moeda corrente e em Títulos da Dívida Agrária (TDA's)
para a indenização pc,r benfeitcIrias aos cicupantes dos imóveis. O resumo das
ações do Plano, no que se retere a obtenção de terras e sua destinação para o
r rurais. e stá apresf
Tabela 5 .
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76.565

3.054

&as jáacordadas, emviai deseremdestinadas
Assentamentos Pmvis6rios.com açãojudlicial em andamento
. .
T o a - Plano de Ação Governamental pio Ponta1do Paranapanemr
AssentamentosEstaduais - Implantadosa
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17.000
i
>
I
i

700
1O0
2.957
707
965

As açóes do Governto EstaduaI não se restringiram à obtenção de terras. De
. .. .
fato, um dos principais objetivos do Plano foi introduzir formas eficientes e
sustentáveis de produção agropecuária, propiciando o desenvolvimento sócioeconômico das famílias beneficiadas e da economia local e regional, bem como
promover a recuperação ambienta1 dessas áreas.
Deve-se ressaltar que, em geral, as áreas arrecadadas já se encontravam em estágio avançado de degradação, provocado pelo manejo utilizado
pelos ocupantes anteriores, com a ocorrência de processos erosivos muito

adiantados e voçomas monumentais. Esse é, via de regra, um dos principais
desafios encontrados na implantação dos projetos.
A política de assentamentos estadual é integrada por um conjunto de
ações que têm como objetivo fundamental viabilizar, social e economicamente, as
famuias assentadas. É constituída pelos seguintes progamas: assistência técnica;
capacitaçüo técnico-agrária; conservação dos recursos naturais; apoio à
divers@caçüo da produçüo; implantaçüo de obras de infra-estruiura.
Concebida como um instrumento de fortalecimento da agricultura
familiar, o pressuposto fundamental da nossa política de assentamentos é que
a reforma agrária não deve ser compreendida apenas do ponto de vista social;
é, de fato, um instrumento de desenvolvimento econômico.
Os resultados que vêm sendo alcançados corroboram essa tese.
Estão, hoje, assentadas 8.881 famílias2de trabalhadores rurais em São Paulo.
Representam 3.9% das unidades de produção agropecuária" utilizando 0,5%
da área agricultável do Estado. Essas f d i a s já são responsáveis pelo plantio
de 1,21% da área total de milho4 no Estado, além de 14,36% da mandioca
para indúsiria, 5,77% do feijão da seca e 2.5% do feijão das águas.
A implantação dos projetos de assentamento representaram um
significativo acréscimo da produção agropecuária na região. Os dados relativos
?
produção
i
na safra 98/99 indicam a produção nos assentamentos do Ponta1
de 42.378 toneladas de mandioca para indúshia, 5.508 toneladas de milho,
1.033 toneladas de feijão, além de 16,9 milhões de litros de leite, cerca de
330 toneladas de produtos olerícolas, entre outras atividades que estão sendo
desenvolvidas. Também estão sendo implantados na região pomares
comerciais de diversas espécies frutíferas, incluindo manga, ponkan, laranja,
coco anão e outras, além do cultivo de café.
Ao contrário do que é muitas vezes propalado, a implantação dos
projetos de assentamento implica na incorporação de terras ao processo
produtivo. A partir de dados levantados pelo ITESP, em análise, do total de
área destinada para os assentamentos, 89,23% estão sendo utilizados de forma
produtiva; o restante (10.77%) está utilizado por benfeitorias ou encontra-se
ocioso. Também levantou-se que 81,93% dos lotes encontram-se ocupados
pelas famílias a quem foram destinados originalmente.
Dados de novembro de Züüü.
' N ú m e r o de unidades de Pmduqáo AgmpecuBna. segundo publicyão da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento - LUPA-95/96.
' No cax> da cultura do milho, considerw-se. para efeito de comparaçáo. o milho safnnha.

cipal de Mirante do Paranapanema detectou um incremento de 148% na
arrecadação mensal média de ICMS.
Os projetos de assentamento são, portanto, um campo de ação privilegiado para a articulação de políticas econômicas, sociais e ambientais. Não
por acaso, o Programa Estadual de Direitos Humanos, coordenado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e lançado em setembro de 1997,
estabelece em seu capítulo sobre Política Agrária e Fundiária "apoiar polftica
e programa de ações integradas para o desenvolvimento do Pontal do
Paranapanema e do Vale do Ribeira, incluindo ações de regularizaçao
fundiária, assentamento de trabalhadores sem-terra, com infra-estrutura
adequada para a produção agrfcola, ecoturismo e incentivo a outras atividades econômicas compatíveis com a defesa do meio-ambiente". Em seu
capítulo sobre Consumo e Meio Ambiente, "apoiar projetos de preservação,
recuperaçdio e melhoria do nleio ambiente".
CI Plano de
ação Ambientai no!
tamentos do Pontai
-- -- -pui~ari~u,
cb~á
articulado de forma organica com uma política
do Paranapariciiia,
de desenvolvimento regional. Privilegia o desenvolvimento econômico através
do fortalecimento da agricultura familiar e a proteção ambiental. Resgata a
cidadania na medida em que oferece o acesso à terra e condições de produzir
para trabalhadores rurais que, até então, estavam marginalizados e que agora
têm oportunidades para propiciar condições de vida dignas para suas famílias.
A

Legislação Ambienta1

m qualquer intervenção no meio ambiente, particularmente em
r€
lorestas, seja quando se fala em supressão ou em recuperação de
áreas, deve-se observar o que estabelece a legislação ambiental em vigor.
Uma rápida revisão das normas legais referentes ao assunto nos
remete a constatação de que a legislação florestal preocupou-se mais em proteger
as florestas já existentes do que em prever mecanismos para recomposição e
rianejo de
a vegeta! ;ão tenha sido suprimida, quer por doenças,
iricêndios o
das pela ação do homem.
.A.s Areas de Preservação Peimanente são as definidas no artigo 2' do
Código Florestal e podem ser rec:ompostas pelo poder público com base no artigo
18do mesmo, principalmente cc)mos objetivos de preservação da água e do solo.
-.
De acordo com MACHADO, embora o Lódigo Florestal não tenha definido com
precisão acerca da possibilidade das florestas de preservação permanente serem
uma fonte de rendimento, de qualquer modo elas não podem ser manejadas de
forma a sofrerem corte raso, pois deixariam de cumprir a sua função específica.
-

As áreas de RFX são as previstas no artigo 16, alínea "a" do Código
Florestal e devem ser recompostas com base no artigo 99 na Lei da Política
Agrícola - Lei 8.171 de janeiro de 1991. Esta prevê o plantio anual de pelo
menos 1\30 (um trinta-avos) da área a ser recomposta, com objetivo de
restabelecer florestas de proteção física do solo e dos mananciais. No Ponta1 a
reserva mínima a ser mantida é de 20% da área.
Na área da RFi é proibido o corte raso da cobertura vegetal. Todavia,
para MACHADO, está permitida toda a utilização que não implique em
corte raso da vegetação e que respeite outras condições legais existentes.
O autor afirma que a Rn possui similaridades com a reserva extrativista.
Na recomposição florestal devem ser utilizadas, preferencialmente,
espécies nativas (conforme o art. 19, parágrafo único da Lei 4.771165 com a
redação dada pelo art. 19 daLei 7.803/89), portanto não se exclui apossibilidade
de recomposição com essências exóticas. Para MACHADO, o legislador
brasileiro sentiu a necessidade de manter d o u de reintroduzir árvores no
país, independemente d o valor botânico d o u ecológico das mesmas. As
espécies nativas têm preferência, mas náo foram abolidas a s espécies
exóticas d o manejo florestal.
Finalmente, o artigo 12 do Código Florestal possibilita a extração de
lenha e demais produtos florestais nas florestas plantadas que não sejam de
preservação permanente.
Para o ItespDAPD fica claro que a RFi é uma figura distinta das
áreas de preservação permanente e portanto as limitações de uso de uma em
relação a outra são diferentes, sendo que na primeira é possível a implantação
de projetos de manejo sustentável.
Em trabalho publicado através de convênio entre a Fundação
Florestal - Secretaria do Meio Ambiente, a ESALQ-USP e o IPEF, em 1994,
foram apresentadas pesquisas com espécies arbóreas nativas com finalidade
de exploração econbmica nas áreas de reserva. Os projetos prevêem a
possibilidade de consorciamento com culturas agrícolas durante a implantação.
O Itesp acredita que a idéia proposta nessa linha de pesquisa é uma
excelente conjugação de interesses para o estabelecimento de parcerias que
viabilizem, de fato, a recuperação das RFi nos assentamentos.
Tais colocações são importantes na medida em que a po~sibilidadede
propiciar retorno econômico às famílias assentadas no esforço de recomposição
florestal - de áreas degradadas pelos antigos ocupantes - pode ser fundamental
para viabilizar o presente Plano no seu aspecto participativo.

A Reforma Agrária e o Meio Ambiente
A reforma e a ocupação do espaço temtorial rural no Pontal do
Paranapanema com projetos de assentamentos, baseados na agricultura
familiar, sob a administração do poder público, oferecem a oportunidade de
se traçar um projeto de recuperação ambiental para a região, com participação
democrática na gestão desse espaço e dentro de uma nova aliança entre o
homem e a natureza.
Sendo a atividade agrícola considerada de riscos e incertezas, é
necessário um conhecimento do sistema de produção do agricultor familiar
para compreender sua relação com o meio ambiente.
Na agricultura familiar o sistema de produção sugere paradigmas
relacionados com uma agricultura sustentável e diversificada. Os assentamentos
inserem-se neste contexto, pois todas as fases da produção são estritamente
familiares, tomando-se um terreno fértil para o desenvolvimento e a adoção de
novas tecnologias.
Um resultado satisfatório será viável quando o agricultor na fase de
implantação da RFL, tiver em mãos uma permissão para explorá-la adequadamente, através de uma orientação técnica e uma fiscalização associada com
a educação ambiental, resultando na recuperação do meio ambiente.
Para o agricultor familiar, a terra é um bem escasso e se constitui no
principal meio de produção de que ele dispõe para satisfazer suas necessidades
básicas e as de sua família. Assim, se por um lado, o agricultornecessita proteger
e conservar os recursos naturais de que dispõe, por outro não lhe é permitido
despender espaços e mão-de-obra com atividades que não lhe propiciem algum
retomo palpável. Nesse sentido, o interesse em reflorestar se fortalece quando
para ele fica clara a perspectiva de obtenção de retomo do seu investimento.
Dentro do exposto toma-se primordial a implementação do "Plano de
Recuperação Ambienta1nos Assentamentos do Pontal do Paranapanema" como
instrumento de integração das ações do Itesp e arregimentação de parcerias,
explicitando e objetivando as medidas necessárias à viabilização da reforma
agrária, sob a égide da sustentabilidade.
Com a implantação do Plano ficará clara a maior adaptabilidade ambiental dos assentamentos em relação ao latifúndio, não só pelo maior número
de espécies a serem cultivadas aumentando a diversidade ecológica, mas também
pela tranformação das áreas de reservas, hoje existentes somente no papel, em
áreas modelos de sistemas agroflorestais, com um plano de manejo que preveja
a sustentabilidade destes fragmentos.
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1 Geral
Promover a melhona das condições ambientais na região do Ponta1
do Paranapanema,compatibilizando-ai com o desenvolvimentosócio-econômico
das familias assentadas.

- Promover a educação ambiental;

- Recuperar e controlar voçorocas;
- Recompor e enriquecer as áreas de Florestas de Preservação Permanente (FPP)e Reservas Florestais Legais (RFL):
- Introduzir técnicas consewacionistas na exploração agrícola dos lotes;
- Evitar a poluição do solo e da água;
- Promover fontes de rendimento econômico aos assentados.
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As áreas a serem recuperadas pelo Plano podem ser divididas da
seguinte forma:
Areas de preservação permanente, que não permitem retomo
econômico;
Áreas de voçorocas, que deverão sofrer uma recuperação prévia
através de motomecanização agrícola;
Áreas de RFL, que permitem a exploração econômica desde que
não se efetue corte raso.
Tendo em vista estas características, existem duas situações bem
distintas nas áreas a serem recuperadas pelo Plano e, portanto, as estratégias
deverão ser condizentes com cada uma delas.
Uma situação é aquela em que o Itesp, num primeiro momento, não
deverá contar significativamente com a ajuda espontânea do assentado para
implantar os projetos de recuperação, que são os casos das voçorocas e áreas
de preservação permanente, por não possibilitarem retomo econômico. A
recuperação dessas áreas deverá ocorrer por conta do Itesp, pois não há como
aguardar uma participação mais ativa da comunidade nesses casos. Será
denominada "ImplantaçãoDiretae se baseia principalmente em levantamento
de custos e eficiência dos modelos a serem utilizados.
A outra situação é aquela em que o Itesp deve contar com a colaboração direta dos assentados na implantação, tendo em vista a possibilidade de
retomo econômico. Estas áreas são compostas pelas RFL, podendo incluir
as voçorocas recuperadas mecanicamente.
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O modelo de recuperação que prevê a atuação da comunidade
denomina-se "Implantação Participativa" e é muito mais complexo, pois
necessariamente deve envolver muitas instituições e parcerias.

Os recursos internos existentes
No Itesp existem gmpos de trabalho que d i t a ou indiretamenteestarão
envolvidos no Plano, com uma equipe multidisciplinar com engenheiros
agrônomos, agrícola, florestais e civis, geógrafos, cartógrafos, sociólogos,
assistentes sociais, advogados, economistas, arquitetos, técnicos agrícolas,
agrimensores, veterinários, entre outros.
Para cada grupo de 300 famílias assentadas existe um grupo de
técnicos responsável pela assistência técnica e extensão rural, sendo normalmente dois engenheiros agrônomos, um veterinário e três técnicos agrícolas,
que têm contato direto e cotidiano com a comunidade, conhecem suas formas
de organização, limitações próprias e potenciais a serem desenvolvidos. Estes
grupos serão os principais interlocutores junto aos assentados na execução
do Plano.
Para cada assentamento existe:
uma planta plani-altimétrica digitalizada em Autocad (programa
que permite sobreposição de informações) baseada em cartas do
IGC - Instituto Geográfico e Cartográfico (1:10.000) ou em
levantamentos aéreos, com curvas de nível de 5 em 5 metros esta planta contém ainda o levantamento dos fragmentos florestais,
dos recursos hídricos, das áreas com voçorocas, benfeitorias e
sistema viário pré-existente;
mapas de classes de declividade elaboradas através da utilização
das plantas acima referidas;
mapa de classes de fertilidade baseado em concentração de argilas
e Capacidade de Troca de Cátions (CTC) elaborada a partir de
uma detalhada análise dos solos;
mapa do projeto de assentamento com a demarcação dos lotes,
reservas, áreas comunitárias e novo sistema viário elaborados baseados no cruzamento de informações contidas nos mapas acima
descritos.
Estes mapas encontram-se i% disposição no Itesp.

O perfil sócio-econômico dos assentados foi detalhadamente caracterizado através da Caderneta de Campo, num trabalho conjunto entre o técnicos
de campo eDiretoria Adjunta de Políticas de Desenvolvimento,o que possibilita
traçar estratégias de ação mais condizentes com a realidade de cada projeto de
assentamento.

Fundamentosda implantação participativa
Embora a legislação não seja taxativa quanto ao manejo de florestas
a viabilizaçáo da implantação massiva desses maciplantadas em áreas de Rn,
ços, de forma participativa com a comunidade assentada, aponta que essas
florestas, além da função protetora, deverão também exercer a função de fontes
de rendimento sustentável. Para tanto, serão adotados manejos mediante
sistemas agroflorestais, através da agrossilvicultura e sistema silvopastoril.
A estratégia de implantação será baseada na educação ambiental
e na discussão participativa. A percepção e interpretação que a população
assentada tem da natureza, no novo espaço que passaram a ocupar, através
de uma ação participativa, embasará o Plano, mantendo-se uma relação
sistêmica entre comunidade e entidades envolvidas, adotando-se o método
"educar aprendendo" como referencial.
Para tanto, inicialmente haverá necessidade de se capacitar Agentes
Ambientais - técnicos e assentados - que serão os principais interlocutores
junto a comunidade. Os agentes ambientais deverão estar capacitados a reproduzir conceitos sobre a importância e o papel das florestas, da biodiversidade,
da agricultura sustentável, da preservação dos recursos naturais, da legislação
ambiental, etc. Serão eles tamhém os principais responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do Plano.
O estudo da questão ambiental será enfatizado para a polêmica
teórica que envolve o conservacionismo e o preservacionismo dos recursos
naturais. Destaque será dado para o "novo naturalismo" proposto por
Moscovici (1974). onde "o respeito ò diversidade cultural é a base para a
manutenção da diversidade biológica".
Pretende-se implantar áreas pilotos que deverão servir como
principal instmmento de difusão.
Deverá ser incentivada a implantação de viveims comunitários, tendo
em vista a redução dos custos de transporte, o envolvimento da comunidade
no processo como um todo e na dificuldade atual de obtenção de mudas.

No que se refere a extensão rural, além dos espaços formais (cooperativaç, reuniões entre técnicos e assentados e visitas aos lotes), as escolas públicas
que atendem aos projetos de assentamento e áreas pilotos deverão ser aproveitados
particularmente no envolvimento dos filhos de assentados. assimcomo novas frentes
que possam surgir, como p p o de jovens, grupo de mulheres, etc.
O instmmental a ser utilizado será composto por vários meios, entre
os quais os de contato pessoal (palestras e cursos), programas audiovisuais,
exibições e exposições, trilhas de interpretação, publicações, atividades externas
ao lugar, devendo ser estimulados conforme as circunstâncias locais e evolução
das atividades.
Com o sucesso do Plano, o assentado poderá levar a experiência
testada na RFL para o seu próprio lote, multiplicando as áreas cobertas com
florestas nos assentamentos.

Parcerias
As ações governamentaisdesenvolvidas pelo Itesp e Secretaria da Justiça
e da Defesa da Cidadania, ou seja, o "Plano de Ação para o Pontal do Paranapanema", o "Fiograma Estadual de Direitos Humanos" e a "Política Estadual de
Assentamentos" foram pensadas e estão se desenvolvendo preconizando parcerias.
O Itesp está convicto de que as parcerias são imprescindíveis para a
viabilização de qualquer proposta, com a abrangência e envergadura que a
temática ambiental enseja, particulamiente em se tratando da região do Pontal
do Paranapanema. É claro que as parcerias são viáveis desde que cada um
~ forma tenha algum interesse em participar do projeto.
dos parceir os, de a l gima
Eiste interesse pode advir de várias motivações, seja de ordem econômica,
educativa, política ou simplesmente por princípios.
Tendo em vista a grande extensão da área de abrangência do Plano, os
custos de implantação, a complexidade técnica do assunto, a legislaçáo ambienta1
vigente (que não indica caminhos para a recuperação de áreas), a diversidade
cultural dos agricultores familiares e as alianças já existentes entre o movimento
social e outras organizaçóes, deverão ser envolvidas todas as instituições que direta
ou indiretamentepossam colabaarpm o sucesso doPlano, sugerindwse,aprincípio,
as seguintes: Itesp; Secretaria da Energia - Cesp; Secretaria da Agricultura;
Secretaria do Meio Ambiente - Deprn, IR FF,Cplae Ceam; Secretaria da Educação
-escolas públicas; Incra; Ong's - Ipe; Apoena; Mata Ciliar; Cooperativas- Cocamp,
Coamip; Associaçõesde reposição florestal, Prefeituras municipais;Universidades
e instituições de pesquisa - Usp, Unesp, Unicamp, Embrapa.
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O estabelecimentodas parcerias
Os assentados são sem dúvida os parceiros mais importantes para
a viabilização da implantação deste Plano. Como se pode observar no ítem
IiI - Diagnóstico, este agente tem, de um modo geral, baixo grau de instrução
e a tendência de utilizar a sua força de trabalho para produção no lote, propiciando assim a sua sustentabilidade, capitalização e viabilidade econômica.
Para conseguir a parceria deste agente, fica evidente que será necessário que
ele possa obter retomo econômico.
As cooperativas, associações e os grupos dos assentados são bons
canais de ligação para atingir esta população, que geralmente já é organizada
pelo processo de luta pela terra que desenvolveram. Estas organizaçóes podem
também colaborar com recursos, já que a proposta aqui apresentada vai de
encontro i3 melhoria da qualidade de vida de seus participantes, tanto do ponto
de vista ambiental quanto econômico.
Foram mantidos contatos com a Universidade de São Paulo, através
do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - Ipef, especificamente o Grupo de
Florestas Sociais, que tem participado dando respaldo técnico ao Plano, tanto
para elaboração dos modelos florestais, como capacitação técnica e educação
ambiental. Esta parceria tem imporiância fundamental e deve ser potencializada
e dinamizada,já que este grupo tem completa afinidade com a filosofia do Plano.
As ONG's do Pontal também têm afinidade com o Plano e têm
mantido contatos com técnicos do Itesp e as organizações dos assentados.
Os entendimentos preliminares indicam que poderão haver várias interfaces
em que esta parceria deverá atuar. O Ipê -Instituto de Pesquisas Ecológicas
está desenvolvendo projetos em assentamentos na região, dos quais se destacam o "Abraço Verde", que tem como objetivo formar uma zona tampão às
florestas do assentamento Tucano e o "Projeto de Estabelecimento de Cor-

redores de Fluxo Gênico", entre os fragmentos de mata do assentamento
Água Sumida.
A Companhia Energética de São Paulo - CESP tem constatado que os
reflorestamentos feitos atravts dos progamas de fomento florestal, ao contrário
daqueles implantadosdiretamentepelacompanhia, tem sucesso limitado. Urna forma
de potencialiio fomento seria aproveitarorecumohumano dos assentados: Assim,
a CESP poderia cumprir com sucesso seus compromissos ambientais, assumidos
por ocasião do licenciamento das Hidrelétricas do Pontal, utilizando a excelente
infra-estrutura dos viveiros no fomecimento de mudas florestais aos assentamentos,
dentro de um projeto de manejo sustentável. O interesse no reflorestamento das
áreas deve ir além dos aspectos ambientais, pois o custo de manutenção de turbinas
aumenta consideravelmente com a abrasão de paitículas de solo presentes na água
e a vida útil do reservatório depende também da velocidade do assoreamento.
A Secretaria do Meio Ambiente tem em sua estruturadiversos órgãos que
direta ou indiitamente se relacionam com o Plano. A CPLA - Coordenadoria de
PlanejamentoAmbieniai -está elaborando o '2oneamento econômicoecológicodo
Pontal do Paranapanema", que já traz em sua concepção a agregação dos vários
órgãos internos e externosque atuam na região. Neste sentido, prevê-se inicialmente
o desempenho da Ceam - Coordenadoria de Educação Ambieniai - através da
possibilidade da participação e da capacitação técnica dos agentes ambientais.
A Fundação Florestal, através de seu Plano de Desenvolvimento Fioresta1 Sustentado (PDFS) propóe o plantio de quatro milhóes de hectares de
florestas, num prazo de 30 anos, dando ênfase às espécies nativas. Os objetivos
do PDFS são absolutamente compativeis com o Plano "Pontal Verde" aqui
descrito. A operacionalização do PDFS prevê o fomento, colheita e beneficiamento de sementes, viveiros e implantação de florestas.
O Instituto Florestal poderá disponibilizarmudasdos viveiros da Estação
Experimental de Assis e do Parque Estadual do Morro do Diabo para recuperação das áreas no entorno do parque.
A CPRN - Coordenadoria de Proteção de Recursos Naturais e de
Licenciamento Ambiental - através do DAIA - Departamento de Avaliação
de Impacto Ambiental e do DEPRN -Departamento de Proteção de Recursos
Naturais, assim como o CONSEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente,
poderão atuar no sentido de possibilitar que parte das atividades de fomento
florestal a serem desenvolvidas pela Cesp, previstas no EIA- Estudo de impacto
Ambiental e RIMA - Relatório de impacto Ambiental das Usinas Hidrelétricas
do Pontal, sejam feitas em projetos de assentamentos.
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As prefeituras municipais podem colaborar através de parcerias para
formação de viveiros e transporte de mudas. O Incra, através de recursos para
cercamento de reservas e as Associações Florestais, através do fornecimento
de mudas, poderão potencializar estas atividades que já vêm ocorrendo.

O estabelecimentoda área piloto
A estratégia de implantação do Plano prevê uma série de atividades
em áreas piloto. Assim, procurou-se escolher para apresentaçãoda primeira área
piloto um assentamento que reunisse várias características,tais como: área típica
em termos dos aspectos físicos, bióticos e antrópicos; bem localizada em relação
aos outros assentamentos e de fácil acesso; área significativa de reserva legal a
ser recuperada; comunidade organizada; pouco tempo de implantação.
A área escolhida como piloto foi o assentamentoSanta Carmem (Figura 11) localizado no município de Mirante do Paranapanema, com uma área
total de 1.043.01ha. Nestaárea foram implantados 37 lotes que ocupam765,78ha
e uma RFL de 270,57ha totalmente desprovida de vegetação arbórea,
correspondendo a 25,94% da área total.
Na Figura 7, observa-se a área piloto com as seguintes classes de
declividade: O a 2%; 2 a 5%; 5 a 10%; 10 a 18 %; e > 18%. A declividade da
área é bem variável, com predominância de 2 a 10%. ocorrendo em certas
vertentes declividades superiores a 18%. As áreas de reserva são de alta declividade para o padrão da região, predominando aquelas superiores a 10%.
Para levantamento dos solos foram feitas análises física e química.
Para tanto, dividiu-se o assentamento em 21 glebas em que foram coletadas
amostras em profundidades de O a 20 cm e de 80 a 100 cm, analisando-se os
parâmetros separadamente para cada uma das profundidades. Com base nos
resultados foi elaborado um mapa de classes de fertilidade do solos (Figura 9)
e de tipos de solos (Figura 8).
A área em questão tem aproximadamente 270 ha de RFL,dos quais
214ha são áreas de reserva possíveis de manejo para implantação participativa,
38ha de áreas de preservação permanente e 18ha de erosões, com um total de
56ha de implantação direta. A área de exploração é de 760.36 ha e possui uma
área de infraesbutura de 9,46 ha (incluindoáreacomunitária e núcleo de s e ~ ç o s ) .

A capacitaçãoW c a
O objetivo da capacitação técnica é trazer para o público envolvido
no Plano, a dimensão da questão ambienta1 e as vantagens advindas de um
ambiente equilibrado, formando agentes multiplicadores.

Serão capacitados 60 agentes ambientais na Regional Oeste, em
1.998. Dos 15 agentes por Gmpo Técnico, 8 serão técnicos do Itesp ( quatro
Engenheiros Agrônomos e quatro Técnicos Agrícolas) e 7 assentados. Entre
1.999 e 2.002 continuarão a ser realizados cursos, palestras e dias de campo
para formação de novos agentes além de reciclagem dos já formados.

A elaboração dos projetos executivos de recuperação
Previamente serão estabelecidos os modelos mais apropriados para
as condições ambientais da região de estudo. Estes modelos são baseados no
conceito de sustentabilidadede maciços florestais,com rendimentos permanentes
através de manejo. Podem ser divididos, a grosso modo, em agrossilvopastoris,
agrossilviculturaise silviculturais.

O Grupo de Florestas Sociais da Esalq-Usp-Ipef fez algumas considerações, abaixo descritas, sobre a recomposição das áreas de preservação
permanente e Rn,
sugerindo alguns modelos de reflorestamento para as áreas
de assentamento.
As áreas de Preservação Permanente são aquelas à margem de
corpos d'água (rios, lagos, represas e nascentes), áreas íngremes (acima de
100% de declividade) e topos de morros. Essas áreas, quando sem cobertura
vegetal, devem ser restauradas com as características mais próximas às originais,
quanto a composição de espécies. São áreas muito sensíveis e importantes na
proteção do solo, recursos hídricos, flora e fauna, sendo protegidas por lei. Por
esse motivo, essas áreas não são passíveis de nenhuma forma de manejo.

O modelo de plantio para estas áreas deve ter:
Somente espécies nativas (recuperação da vegetação natural); as
espécies nativas têm maior probabilidade de auto-renovação natural;
Alta diversidade de espécies (mínimo de três), com todos os grupos
ecológicos (pioneiras, secundárias iniciais, tardias e climáxicas) por exemplo: quatro pioneiras, quatro secundárias iniciais, 16 secundárias tardias e seis climáxicas;

Baixo custo de implantação e manutenção do plantio.
Os modelos propostos para as áreas de preservação permanente
são os seguintes:

PONTAL VERDE

Ilhas de diversidade
Plantio de espécies arbóreas pioneiras na área toda (100%) e somente
20% da área centrai (ilha de diversidade) com os outros grupos ecológicos (não
pioneiras). A ilha tem um pmp5sito de ser fonte de semente para expandir as
espécies não pioneiras para o restante da área. O propósito é recobrir rapidamente
o solo com pioneiras sendo o custo da implantação com estas espécies bem mais
reduzido do que as não pioneiras. Este modelo é adequado para áreas grandes
(mais que 20ha) quejustificaria a redução de custos e a funcionalidade do modelo.

Zlhotas de pioneiras e ilhas de diversidade
É uma variação do modelo anterior, com a finalidade de reduzir ainda
mais o custo de implantação em áreas onde a infestação de plantas invasoras não
é muito agressiva. Na área da ilha (20%) haverá o plantio de pioneiras e não
pioneiras como no modelo anterior. Porém, no restante da área @O%), o plantio
de espécies pioneiras se restringirá a somente mais 20% da área total englobando
40% da área plantada. Cada ilhota de pioneiras terá um tamanho mínimo de
0,25ha (50 x50 metros), com um mínimo de 16 ilhotas bem distribuídas na área.

As áreas de Reserva Legal têm a função de proteção do solo, equilíbrio do ecossistema, aumento da diversidade biológica e aumento da oferta de
produtos florestais, tomando a propriedade auto-suficiente em madeira e
diminuindo a pressão sobre as florestas nativas. Na região de estudo esta reserva
corresponde a 20% da área da propriedade devendo por lei ser gradativamente
implantada (1130 por ano desde 1991). No plantio dessas áreas as espécies não
precisam ser necessaxiamente nativas podendo ser manejadas desde que não
seja feito corte raso, mantendo a cobertura florestal na área.

O modelo de plantio para estas áreas deve ter:
Esp6cies econômicas nativas e exóticas, com preferência para as
primeiras pelas suas funções ecológicas; deve-se enfatizar que podem ser espécies madeireiras e não madeireiras (medicinais, omamentais, óleos, fmtas e resinas);
Estas esp6cies devem ser de três gmpos sucessionais, sendo que
as do grupo das secundárias iniciais tutoram as secundárias tardias
e climáxicas, com o mínimo de duas, cinco e três espécies, respectivamente para os três gmpos.
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Os modelos propostos para as áreas de Ri% são os seguintes:

Plantio misto de espécies econômicas
O plantio misto de espécies econômicas será feito com o objetivo
de manejo sem corte raso. Será feito o plantio de linhas de espécies secundárias
iniciais que fornecem sombra parcial, intercaladas com linhas contendo as
secundárias tardias e climácicas que são as sombreadas. As espécies dos
diferentes grupos ecológicos serão exploradas em diferentes etapas, sendo que
não haverá corte raso em nenhum local da área.

Enriquecimento de capoeiras
O enriquecimento de capoeiras,compostasprincipalmente de espécies
pioneiras, deve ser feito a partir de espécies não pioneiras (secundárias tardias
e climácicas), abrindo-se picadas de um metro de largurae o plantio das mudas
não pioneiras. Esse plantio pode ser feito com espécies nativas, econômicas e
não econômicas em áreas de preservação permanente; já em áreas de RFL
pode ser feita com espécies nativas ou exóticas econômicas.
A elaboração dos projetos de recuperação deverá ser em conjunto
com as comunidades. Para tanto deverão ser feitas considerações sobre as
vantagens e desvantagens da utilização de cada um dos modelos, considerandose os aspectos técnicos (mão-de-obra requerida, insumos, manejo, maquinános
e condições ambientais da área), econômicos (tempo de retomo, investimentos,
riscos e mercado), os aspectos legais e a viabilidade de parcerias.
Deve-se programar uma reunião com a comunidade, a qual deve
estar previamente informada sobre a pauta.
A comunidade deverá inicialmente conhecer o "Plano de Recuperação
Ambienta1nos Assentamentosdo Pontal". Posteriormente deverão ser demonsirados os modelos a serem propostos e as espécies alternativas de cada modelo.
Com o subsídio dos técnicos e dos principais agentes parceiros deverão ser
escolhidos os modelos, estabelecendo-se cronograma de implantação específico.
Os projetos deverão ser coletivos e a forma de organização para a
divisão do trabalho e dos rendimentos deverá ser organizado pela própria
comunidade. Os projetos têm custos variáveis, dependendo do tipo de mudas a
serem utilizadas, espaçamento, entre outros fatores.
Os insumos como calcário, recipientes para produção de mudas e
fertilizantes poderão ser obtidos com recursos do Estado e através de parcerias.

Para a implantação direta, esta definida como a recuperação das
áreas a serem implantadas basicamente com recursos do Estado, foram criados
três projetos abaixo relacionados:
1. Projeto de recuperação e controle de voçorocas

2. hojeto de recomposição e enriquecimento de florestas de preservação permanente: Neste projeto pretende-se atuar com a implantação de vários modelos, cada um adequado à uma determinada
situação que são: a regeneração natural, o enriquecimento de capoeira, o gmpo sucessional, as ilhas de diversidade e as ilhotas de
pioneiras.
3. Projeto de fomento de tkcnicas consewacionistas nos lotes agrícolas.
Estes projetos serão executados concomitantemente à implantação
pariicipativa dishibuídosnas bacias hidrográílcasda região do Pontal,sendopriorizadas
as mimbacias com maior número de famflias assentadas. Prevê-se a implantação
destes pmjetos nos cinco primeiros anos, de acordo com o quadro a seguir:

TABELA 6: Localizaçãoda implantação dos Projetos
BACIA HIDROGRA~CA
MUNIC~PIO
Ribeirão Pirapozinho
Mirante do Paranapanema
Rio do Peixe
Presidente Venceslau
Ribeirão Pirapozinho
Presidente Bemardes
Riodo Peixe
Piquerobiibeirão dos fndios
Teodoro Sampaio
Rio Paranapanema

bImplanta@~
IYYXBY

1999i2000
2000/01
2001iü2
2002/03

1) Projeto de recuperação e controle de voçorocas
Serão escolhidas as maiores voçorocas dentro da microbacia hidrográfica, de modo a se trabalhar pelo menos um assentamento por município.
As voçorocas serão controladas por práticas mecãnicas e vegetativas.
O controle será efetuado conforme indicação da CATI-SAA - 1994,
seguindo os procedimentos de cercamento e isolamento da área, drenagem da
água subterrânea, controle da erosão em toda a bacia de captação de igua da
voçoroca, suavização dos taludes laterais da voçoroca, construção de paliçadas
ou pequenas barragens e revegetação.
A construção e/ou manutenção dos terraços e suavização dos taludes
laterais serão efetuados com os serviços previstos no programa de conservação
de solos do Itesp, em andamento. A mão-de-obra para realização das práticas
vegetativas será contratada nos casos de áreas de preservação permanente.
Nos casos em que for possível a implantação participativa, esta será priorizada
pelas vantagens econômicas e sociais advindas deste tipo de implantação. As
mudas poderão ser adquiridas junto a Cesp, Associações de reposição florestal
ou produzidas no próprio assentamento.

2) Projeto de recomposição e enriquecimentode florestas
de preservação permanente:
r>e acordo com a avaliação que levará em conta o grau de perturbação
,adação de uma determinada área, a localização e a proximidade de
I
intes florestais, estabelecer-se-á o método de reflorestamento mais
próprio para a situação encontrada. Estes métodos têm custos diferenciados e
por isso fez-se uma estimativa de custos para cada um destes modelos separadamente no item X- Recursos necessários .
Além dos modelos já discutidos, sugere-se a regeneração natural para
as áreas próximas a fragmentos florestais pouco perturbadas que servirão de
fonte de sementes. Nestes casos, o custo de implantação resume-se ao cercamento da área e aceito.
(

3) Projeto de fomc
lotes agrícolas

técnicas consewacionistas nos

nicas conservacionistas visa inshumenO programa de fome
talizar os técnicos, agentes ambientais e agricultores assentados na sedimentação
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dos conceitos de agricultura sustentável, com a execução de práticas conservacionistas, muitas das quais já em implementação nas áreas de assentamento.
A implantação dos novos projetos de assentamento no Pontal do
Paranapanema está se dando em solos já extremamente degradados pelo manejo
inadequado até então praticado. O momento inicial de planejamento agrícola dos
lotes de assentamentovolta-se para a segurançaalimentar da f m í a - autoconsumo.
A consolidação de atividades geradoras de excedentes para comercialização crescimento econômico - deverá ser decorrência da adoção de novas formas de
manejo e utilização dos recursos naturais, onde os conceitos de agricultura sustentável
estejam contemplados nas estratkgias de produção a serem definidas.
Uma vez que estes conceitos e definições não ocorrem espontaneamente e nem podem se dar de forma impositiva, o grupo de Assistência Técnica
e Extensão Rural - ATER desenvolverá atividades educacionais para estimular
uma consciência conse~acionistaentre os assentados e suas famílias e proporcionará orientação tkcnica na implantação de práticas que evitem a degradação do solo nas áreas agrícolas.
Deverá ser discutido com os assentados as tecnologias de baixo custo
a serem adotadas em cada caso. Dentre elas estão: planejamento das atividades
nos lotes, rotação de culturas, culturas em faixa, quebra-ventos, adubação verde,
adubação orgânica, manejo de restos de cultura, cultivo reduzido, plantio direto,
calagem, adubação química, manutenção de terraços, ceifa de ervas daninhas
em culturas permanentes, entre outros.
Cabe discutir também a implantação de sistemas agro-florestais no
próprio lote do assentado, nas áreas mais indicadas para isso, complementando
as ações do Plano e possibilitando novas fontes de renda, numa estratégia de
diversificação da produção e de suprimento das necessidades de madeira e
lenha do produtor, contribuindo para atenuar a pressão sobre áreas reservadas.
Com a implantação dos assentamentos na região aumentam os riscos
de poluição ambienta1por resíduos domésticos e agmt6xicos. A ATER trabalhará
orientando as famílias assentadas sobre o destino dos esgotos, embalagens não
degradáveis e uso adequado de agrotóxicos para evitar a poluição dos solos e
da água. Espera-se a contribuição da Cetesb no sentido de orientar e programar
palestras educativas.

PONTA1 VERDE

M.METAS

Sabe-se que a implantação de projetos de reflorestamento não é
tarefa fácil. O Plano proposto abarca uma metodologia que trará resultados
mais rápidos se comparada a um projeto de reflorestamento tradicional.

A forte vertente social e econômica característica deste Plano,
notadamente na Implantação Participativa, determinam que as metas sejam
estabelecidas de forma situacional, pois a partir da divulgação dos resultados
obtidos pelos projetos pilotos, a expectativa é de que exista uma adesão progressiva
dos aisentados.
De toda forma, o Plano propõe a redução pela metade do prazo de
recomposição ambiental previsto pela legislação em vigor, até pela forte
associação com atividades de capacitação técnica, visando estabelecer uma
nova cultura ambienta1 sólida e continuada. As metas expostas a seguir selam
esse compromisso.

Capacitação Técnica

rA?

Forrnaqão de
Agentes Arnbientais
Palestras
Cursos
Dias de Campo

I

I

I

102

1995

-

>-

-

40

60

60

60

60

03
O1
O1

12
03
03

12
03
03

12
03
03

12
03
03
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A) Área Piloto- Assentamento Santa Carmem
1 ) Custo de implantação direta

1.a.) cercamento
DISCRIMINAÇÁO
Cci-caiiienio

I

QUAh'ilDADE
8.500 nictn~s

1

CUSMTOTAL(R$)
25.500,OO

2.a) recupera~ãode voçorocas

I

DLSCR~AÇ&O
(R$)
Terraceamento
Quebra de taludes
Revegetação
Sub-total

QUANTIDADE (HA)

CUSTO

1

18.67
18.67
18,67

2.371.50
967.20
58.709,02
62.047,62

3.a.) recuperação de áreas de preservação permanente com ilhas de
diversidades
Insumos l ha

I

Mudas nào Inioneiras ( i
Mudas pionLlIant...rln
,,n,wx~a)
Adubo (kgBia)
Fonnicida (kgtha)
Transporte (R$/ha)
Sub-total (R$lha)
ia;ni.

O'

Valores de mar198

QüANlYDADE
I85
1.665
92,50
10.00

(

CUSTO(R$)
157.25
9 15.75
19.42
50,OO
24,OO
1.166.42

FUNDAÇAO
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Operacional
DLSCRIMINAÇÁO
Preparo de solo (h.mlha)
Plantio (hdha)
Combate Formiga (hdha)
Manutenqáo (hdha)
Sub-total (R$lha)
Total insumos + operacional
BDI (30T0)'~'
TOTAL 0
TOTAL (38.65 ha)

I

RENDIMENTO
,
2.4
3,O
1,o

5,O

I CUSTO(R$)
63.60
15.60
5.20
26,OO
110,40
1.276,82
383,04
1.659.86
64.153.59

2 -Custo de implantação participativa
insumos/ ha
Q U ~ A D E CUSTO(R$)

DJSCRIMINAÇÃO
Fomiicida Ikgha)
Transporte (R$/ha)
Fertilizante (Kgiha)
BDI (30%)
Total (R$/ha)

1O.M

50.M)

925

24.M)
19.42

28.02
121,44

Tendo em vista que a área de reserva a ser recuperada pela implantação
)2ha temo s o seguinte:
participartiva
CU!

I['

3DA PAR'

-

BDI 8enefkim e Despesas Indiretas

!ECP

Relacionamos a seguir os custos unitários estimados por modelo
a ser implantado e por projeto a ser executado.

B- Custoda capacitação técnica (por ano)

Cursos
Será realizado um curso de educaçáo ambienta1 por Grupo Técnico
de Campo com carga horária de 40 horas cada um, para formação dos agentes
ambientais.
A previsão de desembolsos é de: R$7.050,00 assim discriminados:

- carga horária : 40 Wcurso
- no de cursos : 3
- valor da hora : R$ 40,00

- desembolso com transporte, hospedagem e refeições : R$ 150,00
Custo total dos cursos:

(3 cursos x 40 hlcurso x R$ 40,00/h) +
(15 dias x R$150,001dia) = R$7.050,00
Custo total por curso: R$2.350,00

Palestras
Serão realizadas quatro diferentes palestras, sendo uma por trimestre,
nos Gmpos Técnicos de Campo com carga horária de quatro horas cada
uma para todo o corpo técnico.

A previsão de desembolso é de R$ 4.720.00 assim discriminados:

- carga horária: 4 horas / palestra
- no de palestras: 12
- valor da hora: R$40,00
- desembolso com transpotte, hospedagem e refeições: R$ 150,00/dia
Custo total das palestras:

(12 palestras x 40 Wpalestra x R$ 40,00/h) t
(12 dias x R$ 150,001dia)= R$4.720,00
Custo total por palestra: R$394,00
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Dia de Campo
Será realizado um dia de campo para os agentes ambientais. com
carga horária de 8 horas.
A previsão de desembolso é de R$ 1.410,00 assim discriminados:
- carga horária: 08 h I dia
- no de dias de campo: 03
- valor da hora: R$ 40,00
- desembolsos com transporte, hospedagem e refeiç0es: R$ 150,001dia
Custos totais dos dias de campo:
(3 d.c. x 8 h1d.c. x R$40,00/h) + (3 d.c. x R$ 150,00) = R $ 1.410,00
Custo total por dia de campo: R$ 470,00

CUSTO ANUAL

'ACIT4C

),O0

C- Custo por hectare de controle de voçomas:
Serviço de Motomecanização:
- tenacearnento com motoniveiadora: 2,5 hha a R$51 , W h = R$ 127,50
- quebra de taludes com trator AD14: 1,O hlha a R$52,00/h = R$52,00

Reflorestamento Sucessional:
-

grupos sucessionais: 0,5 ha a R$ 1.57235 I ha

Cercameuto:
-

1 ha a R$ 3.00 1m = R$ 1.200,00

Custo Total: R$ 127,50 + R$ 52,00 + R$ 3.145,11
R$1.200,00 = R$ 2.952,05

+

D- Custos de implantação dos modelos florestais
Estes custos referem-se à implantação de alguns modelos possíveis
de serem implantados nos assentamentos, estando incluídos o total de despesas
previstas, tanto para implantação como para manutenção e portanto devem
servir apenas como referência, pois na implantação participativa o estabelecimento de parcerias tende a reduzir estes custos consideravelmente.

F«micida (kpnia)
Mourões e arame (rnüha)
Transporte (R$iha)
Suh-tntsl íWlfi/ha\

Preparo de solo (h.rnlha)
Construçáo cerca (hdlha)
Suh-total (R$lha)
Total insurnoq + operacional
BDI (30%)
TOTAL GERAL

10.00
400

50.00
600,OO
24,OO
1.691.50

63.60
600.00
663.60
2.355.10
706.53
3.061,63

2.4
115

2. Silvopastoril
Insumos I ha
DISCRIMTNAÇÃO
Miidai (iiiillia)
Formicida (kgiha)
Mourões e arame (mliha)
Transporte (R$/ha)
Sub-total (R$lha)

Q U ~ A D E CUSTO (R$)
920
506.00
10.00
50.00
600.00
400
24,OO
1.180,OO

~

Preparo de solo (Ii.m/ha)
Constni@o cerca (hdha)
Sub-total (R$/ha)
Total insumos + operacional
BD1 (30%)
MTAI. GERAL

2.4
115

~

-

-

63.60
600.00
663.60
1.843,60
553,08
2396.68

3- Enriquecimento de capoeiras
Insumos / ha

'reparo
d
'lantio
(I?
-

4- Recuperaçãode áreas de presewaqão permanente
Insumos / ha
DLSCRIMINAÇÃO

QUAhliDADE

Muda\ ( u d h a )

1.850

Adubo (kgha)

92,50

Formicida (kgha)
Mourões e arame (mliha)

10,OO

Transporte (R$iha)

Sub-total (R$/ha)

400
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Ooeracional
CUSTO (R.$)
63.60
15-60
5.20
26,OO
600,OO
710,40
2.42132
726,39
3.147,71

REWMENlQ

I
I

2.4

Plantio (húiha)
Combate Formiga (hdha)
Manutencão (hdnia)
Construção cerca (húiha)
Sub-total ( m a )
Total insumos + owracional

3.0
1.O

5-0
115

TOTAL GERAL

5- Ilhas de diversidade
Insumos / ha
DISCRIMINAÇÃO
Mudas na« pioneiras (mdhii)

Q U ~ A D E CUSTO (R$)
185
157.25
1.665
915,75
9230
19.42
10.00
50.00
24.00
1.166,42

Mudas pioneiras (múiha)
Adubo (kglha)
Formicida (kgiha)
Transporte (R$ha)
Sub-total (R$/ha)

Operacional
DISCRMNAÇÃO
Prep:iro de solo (h.m/ha)
Plantio (hdha)
Combate Formiga (húiha)
Manutenção (húiha)
Sub-total (R$/ha)
Total insumos+ operacional
BDI (30%)
TOTAL GERAL ma)

I

1
2.4

3-0

1,O
5,O

CUSTO(R$)
63.60
15,60
5.20
26.00
110,40

1.276.82
383,04
1.659.86
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TABELA A - Resultados parciais de an6lises de solos de 0 a 20 cm

PH - pxensial hidmgenianico - iodica a acidez (<7).neuualidade í=7) ou alcalinidade 67)
CTC .Capacidade de Tmca dc Cations - indica a capacidade de rcten~sode diions e o potencial pmlutivo do solo
MO%. indica a conccnm@~?de mat&iaorghnica
r,de argila - na região de esmdo reflae o poieocial de fertilidade do solo

-

-

Figura 1 10. Região Administrativa Regiao Abrangida pelo Plano

Fonte: SEADE, 1996.
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Fonte: IESP. 1988.

Figura 3 -Mapa Geológico

Fonte. IPT. 1981.

Fonte: IPT, 1981.

Figura 5 -Mapa de VegeíaçZo Naiurai

Fonte: INSTITUTO FLORESTAL, 1993.
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Figura6 ProjetodeAssentamento Sia. Carmem Mirante do Pawnapanema

Fonte: ITESP, 1996.
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Figura9 m i e t o de Assentamento Sía. Camem - 1Nua:Mirante do Paranapanema
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Figura 10 Projetode Assentamento Sta Cannem Mirantedo Paranapanema
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Fonte: 1TESP. 1996.
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Fimua 11 - Pmieto deAseuiarnentoSta Carmem Mim.: Mirante do Parana-
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Fonte: ITESP. 1986.

A Fundação Instituto de Terras do Estado de SBo Paulo "Jose Gomes da Silva" - ITESP vinculada&Secretana da Justiçae da Defesadacidadania. foi criada pela Lei 10.207. de 8 de janeimde
1999. e regulamentada p l o Decreto 44.294, de 4 de outubro de 1999. tendo por objetivo planejar e
executaras políticas agrária efundiáriano âmbitodo Estado.
O Itesp desenvolve Pmjetos de Assentamentoem terras públicasdo Estado. pmcurandoreseatar
a cidadaniade famílias de h.abakadorcs m a i s sem terraou com terra insuficiente
seu sustento.~ara
cumprir essa tarefa dá apoio ao f d e c i m e n t o de novos ascentamentose à s e p a n ç a alimentardas famílias,
oferececondições para a conservação e melhoria dac terras destinadas aos pmjetos, pqoreiona assistência
técnica para odesenvolvimento da produção e para o acesso aocrédito agricola e promove ações parao
desenvolvimento dn<~conômiwdasfamíiiaí assentadas. incluida apoioà c o ~ a l ~ ãàimplantação
o e
de pequenas agmindúsfiias, visando a autonomia pmdutivaeoacesso aos serviçospúblicasessenciais.
Atua na regularização fundiária das terras estaduais devolutas ou presumivelmentedevolufas.
promovendoaleeitimaçãodasposses até 100hectarese a arrecadaçãode t e m públicaspamdestiná-Ias
prioritanamente aos Projetosde Assentamento. Para issorealiza vistorias, avaliações. elabora planos de
lezitimacão
terrasvúblicasdo Estado. Também
. de casses. manttm controle sobre autilizacãoleeitimadas
.
atua em conjunto com a União para dar apoio aos pmjetos de assentamento federais no Estado e para a
pmmgão da Reforma Agrána em São Paulo.
Possuiuma politicade mediaçãodoscontiitos fundiátios. atuando paraevitar aviol&nciaenke as
partes envolvidas e buscar alternativaspara a solução das demandas.
Outra área de atuação do Itesp 6 na assistência ?+s comunidades remanescentesde quilombos, sendo
o
resrnnsável mlos estudos necessários vara a identificacão e o reconhecimento dessas
o 6 r-~ ã estadual
comunidades, a demarcação e titulação de seus territórios, a assistência técnica e o apoio para o
desenvolvimentosóci+econômico, respeitandos u a c u l ~ r a suas
e tradições.
Todas as ações do Itesp junto as populações beneficiárias incluem uma preocupação ambiental,
visandooreszeitoà leeislacão cmecíficaeorooarionando umdesenvolvimentosustentáveldasmunidades.
Esta atenção é mais significativa nas &as das comunidades remanescentes de quilombos e de outras
populaçáes tradicionass,que historicamente sedesenvolvememárea~emqueapreservaçãoambiental.6
fundamentalpara sua sobreviv8ncia
Paraelevaronível de w n h e c i m a i t o n ~ o a o h a b d h o , o l ~ m a n ~ p n o g r a m a s ~ t e s
de formação,tanto para as populações beneficiárias como para os técnicos dainstituiçao. O Itespatua em
todo o Estado, podendo formalizar parcerias com os governas federal. estaduais e municipais, alem de
institutos de pesquisa e organizações não governamentais,para desenvolver ações compatíveis com sua
missão, visando somar esforços parao fonalecimento e avanço da Reforma Agrária.
Acriaçãoda Fundação consolidaa ext>eriênciainstitucionalvaulista naáreaamúia, iniciadade
forma ~istemáticinoGobem<i<:arvalho
P~nto.cque.ao longodcs,~wriodo. de forma xmpre in6ditae
vioncira elc\oii SãoPaulo condicgodc paradiema
- nessaárea. A FundacAo iTESPé asuccccoranstural
- e legal -de toda essa cadeia.
Avrimeira exwriênciavaulistldeu-secom a AssessoriadeRevisão Aerána- ARA. aiadaoelo
k s r c t n 33 328161. vinculada à Secmand da Amcultura. que tinha por finalidade coordenar todo<o3
trabalhos refcrentes à exccuctioda Lei 5.994160 t k i de Revi~3oAmána).
- . Atrdv6sdo Decreto I 1.1311/
78. passou a ser denominadaAssessda~écnicadeRevisão Agrária- ATRA.
Em 1983,p l o Decreto20.938, foi criada a CoordenadoriaSóci~EmnSmica,ainda no âmbito
da Semtanada Agnculmra, que tinha como objetivo aorganizaçãode pequenos produtores, o apoio ao

- . .

. .

sindlcaliqmoc ao uvo $oc!sl da lcrr3, ~ncorpi>rsndi>
:A atividaJe5 <xcrcida, pela ATRA e alterdndo sua
denomin.icii~para
Inaiiuti>deA5siinio~Fiindi5nos - l.4F qiie foi ow.<nizud<i
rielo kcreto22 96YlXJ. J.I
. .
.
naquela epoca, pela complexidadedos assuntos abrangidos. recomendava-seque este Instituto fosse elevado
2 condiçãode autarquia.
Em l6110185, o Decreto 24.125 estabeleceu o Masterplan - PlanoDiretor de Desenvolvimento
Aericolado Vale do Ribeira, com .vroietos
&acãofundiária,
. que
. associavam odescnvolvimento aericola
dando à Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista - Sudelpa - atribui@es para sua
implantaçlb.
Em dezembmdesse mesma ano. foram promulgadas duas Leis Estaduaisda maior importância
para a hist6ria da políticaagrária brasileira: aLei 4.925185. quedispõe sobre aalienqãode terras públicas
estaduais a rurícolas que as ocupem e explorem,e a ILei 4.957185. quedispáe sobre os planos públicos de
apmveitamentoe valorização dos recursos fundiários do Estado, prevendo adestinação de terras públicas
estaduais para aimplantação de assentamentos deirabalhadoresm i s , consolidandoaexperiênciainiciada
na Gleba XV de Novembro, no Pontal do Paranapanema.e na Fazenda Pirimba 11. no sudoeste paulista.
Pelo Decreto 24.814, de 5/3/1986, foi criada a Secretaria Executiva de Assuntos Fundianos SEAE. incomorandaoIAFe oMastemlan...o a r a c d e n a r e desenvolveras olanm oúblicos de valorizacXo
eapmveitamentodos recursos fundiáriosdoEstado, bem como para amarem conjuntocoma b r a d o r i a
Geral do Estado na tarefa dediscriminação de terras devolutas e leptimaçãodeposses, comexpedição de
omlos, incorporaçãode terras aopatrimôniopúblicoe destinqão de terras devolutas.

.

.

O Decreto 27,558187criou o GEAF-ONpo Executivo de Ação Fundiária. no ámbitoda S E M
paracoordenar a aNaCãoconiuntade varias secretarias nas áreas de conflitos e legitimacão de posses de
pequenos pocstms nnsrpiiw~pnoncíní~do
Valr i10 Rthewd. Pontnl d i > P ~ r m n p s n c m
\!$ledn
~
Panlhae
Lltoral Sone.c R c a ~ i o , \ d m i n ~ ~ i r ~ i ~Si~mciha.cn\ol~rnJo.i16ni
va~le
d.i nroprin
. . SF.AF. a i Sesrctmas de
Planejamento,~ e ; o~mbiente,~ u s t i ~eaa, Procuradoria Geral do Estado.
Na mesmo ano. o Decreto 27.863, de 4112187, elevou a SEAF condicão de secretaria
ordinária. alterando seu nome par4 Secret.irid de Fstaclo dc Z.iiinto, Fundianos - SAF c cnando u\
Den~namento<
dr. A~\entamenioe dc Rrrulan,d:5o I iindian~- D 4 F e DRF, sucessores do IA! e do
GEAF.
A SAFfoi extintaatravés do Deneto29.355/88, q u e m s f & n o Deparlamentode Assentamento
Fundi&io&Smtana da AMculN~aeAbastecimento. e o DepartamentodeRegularização Fundiáriapara
a Secretaria da Justiqa. Pelo Decreto 29.466188, o Departamento de Regularização Fundiária passou a
integrar aesmtura da Pmcuradoria Geral do Estado.
Em 15 de março de 1991, o Decreto 33.133 criou o Instituto de Terras do Estado de Sáo Paulo
- I'iWP, incorporando aqueles Departamentosde Assentamento Fnndiárioe de Regularização Fundiária DAFe DRF, com suar ambuiçks regulamentadas pelo Decreto 33.706191.
Assim, as atividades deassenramentoederegularizacãofundiáriafnamreunificadas nummesmo
6rgão. apora soh a Çptile da rtdad~nia.na entiio recém in>tiruidaSecretmd da Jusiiqa e da Dele\d da
Cidadania Para comnlsiar n arn~litudedo v;ibalho n
o Arca aeranae
iItn:imirar s ncio do ITfiSP. fomm
acrescidas as atividades de mediação de conflitos fundiários. de capacitaçãode h.abalhadores ~ r a i es de
atendimento &scomunidades de auilombos. com a edicão dos Decretos 33.706191.39.544194 e41.7741
97. respectivamente.
A criaçãoda Fundação visaentãoconsolidare aprimorar apolíticaagrária e fundiária existente.
Reúne a experiência acumulada nesse histórico ao dinamismo que vem caracterizando a ação politica
pauli*
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Rio Claro

W

%

REGIONAL VALE DO PARA~BA:
Tel: (Oxxl2) 232-8952 reg-valedoparaiba@institutodetems.sp.govbr
Rua Capitao Cirilo Lobato, 200 CEP: 12020-100 Taubaté
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REGIONAL VALE DO RIBEIRA:
Tel: (Oxxl3) 6856-1741 - reg-valedoribeira@institutodeterras.sp.govbr
Rua Santa Salete, 262 CEP: 11930-000 Pariquera-Açu
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REGIONALSUDOEÇTE:
Tel: (Oxxl5) 232-0860 reg-sudoeste@institutodeterras.sp.govbr
Rua Coronel José Prestes. 113 CEP: 18031-540 Sorocaba
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REGIONAL PONTAL:
Tel: (Oxxl8) 221-9360 reg-pontal@institutodeterras.sp.gov.br
Av. Manoel Goulart, 121, l8
andar CEP: 19012-270 Presidente Prudente
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REGIONALNOROESTE:
Tel: (0~x18)
722-6770 reg-noroeste@institutodeterras.sp.gov.br
Rua Santa Terezinha. 1.324 CEP: 16900-000 Andradina
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H REGIONALNORiE

-
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Tel: (Oxxl6) 237-4159 reg-nofle@institutodeterras.sp.govbr
Av. Paraná, 114 - CEP: 14811-124 - Araraquara
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CONSTRUINDO O FUTURO
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