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a

Campanha Y Ikatu Xingu não é mais ou

tação de novas soluções e arranjos

menos importante do que outras campanhas

que buscam aliar a produção

que estão em curso no Brasil, mas tem uma

agropecuária com a recuperação e

peculiaridade: tem se empenhado em articular a ade-

a conservação de recursos natu-

são de pessoas e setores que enxergam o Rio Xingu e

rais, mostrando que é possível

seus afluentes como um bem comum, um patrimônio

fazer. Precisamos agora superar

de todos e cuja proteção está acima das disputas

a dimensão dos projetos-piloto e

partidárias, da polêmica das políticas governamen-

disseminar essa certeza, juntamen-

tais e dos conflitos que envolvem outros interesses

te com as técnicas.

regionais. Tem buscado de todas as formas manter
o foco e a força desta idéia e promover entre todos

A campanha não completou

da região iniciativas que promovam a recuperação e

quatro anos e será necessária

assegurem a proteção das nascentes e matas ciliares

ainda muita vontade e trabalho

das cabeceiras do Xingu.

para alçar êxito na dimensão de
toda região. No entanto, foi ins-

A região do Xingu é um símbolo do Brasil. Talvez

tigante encontrar ao longo desse

o maior exemplo de diversidade socioambiental da

tempo inúmeras pessoas e ins-

Amazônia brasileira. As suas cabeceiras estão ame-

tituições que tiveram diferentes

açadas de forma incontestável. O desmatamento

trajetórias, aderiram com força

das nascentes e matas ciliares vem diminuindo, mas

e tomaram iniciativas para que

infelizmente ainda vem acontecendo. Acreditamos

as cabeceiras do Xingu sejam

que o desdobramento das ações da campanha nos

conhecidas como um mosaico

diferentes planos poderá reverter de forma definiti-

sadio de plantações, pastagens

va esta situação.

produtivas e áreas protegidas
íntegras, extensas e conectadas,

O leitor desta publicação poderá tomar conhecimento e apreciar iniciativas concretas de experimen-
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fique por dentro

Técnicas usadas

na recuperação florestal
Organizações da campanha Y Ikatu Xingu vêm adaptando técnicas conhecidas
e aplicando outras inovadoras em projetos de recuperação florestal por toda a
Bacia do Xingu no Mato Grosso. Conheça algumas delas.

ACERVO ISA

o que são os sistemas agrofloresais (safs)?

O SAF é um sistema que permite produzir, conservar
os recursos naturais e reflorestar áreas degradadas. Ele
associa várias espécies nativas e exóticas de diferentes
finalidades num mesmo espaço ao longo do tempo.
Inicialmente, permite colher culturas temporárias,
como o milho e a soja; depois, plantas medicinais, óleos, essências e outros produtos florestais; mais tarde,
madeira. No SAF, são combinados consórcios de espécies para que elas ocupem diferentes alturas na mata
em cada um de seus estágios de desenvolvimento e
na proporção adequada. Isso pode ser facilitado pela
“muvuca” ou “coquetel”, uma mistura de sementes

No SAF, a cooperação entre espécies permite produzir

de várias espécies. O sistema faz com que uma planta

e recuperar uma mata ao mesmo tempo

auxilie o crescimento da outra com o sombreamento,
a fixação de nutrientes e servindo como “adubo verde”

Xingu começaram a fazer testes de plantio direto

(matéria vegetal em decomposição). O consórcio é um

mecanizado de sementes em algumas proprieda-

conjunto de espécies plantadas na mesma área e que

des. Técnicas consagradas na cultura de grãos estão

têm tempo de vida semelhante.

sendo usadas para plantar árvores nativas: o preparo
da terra com trator e grade; o uso de plantadeiras de

A agrofloresta aumenta a diversidade de vida e

precisão e lançadeiras Vincón; o nivelamento para a

garante a qualidade da água. Como gera muita ma-

incorporação das sementes no solo. Nesses casos, as

téria orgânica, protege e enriquece o solo. É capaz de

árvores nativas estão sendo plantadas também em

prolongar por muito tempo a produtividade da terra. No

sistema agroflorestal junto com leguminosas de ciclo

SAF, recomenda-se que as culturas anuais e semipere-

curto de vida, como o feijão-de-porco e o feijão-

nes sejam plantadas no espaçamento tradicional. Já as

guandú, que sombreiam o solo, fixam nutrientes e

árvores devem ser plantadas de preferência com semen-

servem de adubo quando morrem.

tes, em alta densidade, ao mesmo tempo e junto com
as culturas anuais. O manejo com a poda, a retirada ou
introdução de plantas fará com que as árvores atinjam

tratamento das sementes

o espaçamento ideal quando adultas. Com o tempo, o
raleamento permitirá selecionar as mais vigorosas.

Para fazer o plantio direto ou produzir mudas muitas
vezes é preciso quebrar o estado de dormência da
semente, isto é, fazer com que ela brote mais rápido

plantio direto mecanizado

do que o normal. Isso pode ser feito com choques
térmicos com água em diferentes temperaturas, ras-

Em média, o custo de produção e introdução de

pagens e o uso de ácidos. Cada tipo de semente exige

uma muda equivale ao da coleta e plantio de mais

exposição à luz, umidade e temperatura específicas

de 100 sementes. Organizações da campanha Y Ikatu

para armazenamento, beneficiamento e plantio.

www.yikatuxingu.org.br
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mapas

Uso e ocupação
das cabeceiras

LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO DO ISA

Quase 1/3 da Bacia do Xingu no Mato Grosso, cerca de 6 milhões de hectares,
foi desmatado até 2007. Na beira dos rios foram desmatados 305.368 mil hectares.
Existem 22.525 nascentes na região

6 www.yikatuxingu.org.br
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Iniciativas socioambientais
ao redor do Xingu

LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO DO ISA

Os projetos da campanha Y Ikatu Xingu conformaram um verdadeiro “cordão da vida”
para proteger e recuperar as nascentes e matas ciliares do Rio Xingu no Mato Grosso.
Confira onde eles estão sendo desenvolvidos

www.yikatuxingu.org.br
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quem está fazendo

Um campeão da

restauração florestal

luiz carlos castelo,
proprietário da
fazenda bang bang

Fazenda em São José do Xingu torna-se
campo experimental de reflorestamento
e consegue plantar mais 100 hectares de
APPs em menos de cinco meses
Oswaldo Braga de Souza
Instituto Socioambiental (ISA)

com cerca de quatro de meses
na Fazenda Bang Bang. Feijãoguandú é uma das espécies que
estão sendo usadas no trabalho

FOTO MAIOR: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA. FOTO MENOR: ACERVO FAZENDA BANG BANG

Plantio de restauração florestal

8 www.yikatuxingu.org.br
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s

e a história fosse contada em uma roda de

disposição do setor atacadista de

produtores rurais de qualquer lugar da Amazô-

reconhecer quem atua de forma

nia, é possível que duvidassem. Mas o trabalho

responsável.

de recuperação florestal desenvolvido na Fazenda
Bang Bang, em São José do Xingu (MT), cerca de mil

Apesar de ser um exemplo

quilômetros a nordeste de Cuiabá, não tem nada de

incomum de quem está investin-

fantasioso. Começa a mostrar resultados e corre o

do pesado do próprio bolso em

risco de entrar para alguma lista de recordes. A pro-

reflorestamento, Luiz Carlos Castelo

priedade plantou mais de 70 mil mudas de espécies

cobra políticas públicas que viabili-

nativas e 1,5 tonelada de sementes em quase 104

zem a regularização ambiental. “O

hectares à beira de nascentes e cursos de água. Isso

problema causado pelo desrespeito

tudo em menos de cinco meses, de novembro de

às matas ciliares e à Reserva Legal

2007 a março de 2008.

vem da cultura do passado. É uma
conta que temos de pagar, mas

Outros números contabilizados por Luiz Carlos Nu-

para isso precisamos de financia-

nes Castelo, proprietário da fazenda, também podem

mento e apoio tecnológico”, ressalta

espantar quem conhece um pouco do desafio da

o produtor no relatório socioam-

adequação socioambiental colocado à agricultura e

biental da Bang Bang de 2007.

à pecuária brasileiras. O produtor já investiu R$ 174,8
mil com o plantio de florestas e pretende recuperar,

Ele informa que o Banco Nacional

até 2014, mais 238,5 hectares. Deste total, aproxima-

de Desenvolvimento Econômico e

damente 30 hectares estão em processo de regenera-

Social (BNDES) financia a recupera-

ção natural. O objetivo final é reflorestar integralmen-

ção de APPs, mas que não se dispôs

te as 49 nascentes e todos os 342,5 hectares de Áreas

a acessar os recursos porque teria

de Preservação Permanente (APPs) de suas terras.

de esperar por dois anos. O agro-

Tudo foi desmatado antes dele comprá-las, em 1993.

pecuarista reclama da morosidade
dos órgãos ambientais e fundiários.

Castelo é um dos parceiros da campanha Y Ikatu

Mesmo com os esforços que tem

Xingu e tem tudo para ser uma referência no mer-

feito, enfrenta dificuldades para

cado nacional da produção de carne sob princípios

finalizar o processo de regularização

socioambientais nos próximos anos. Ele faz parte

da fazenda – que se arrasta há anos

de um grupo ainda pequeno de produtores aten-

– porque não consegue informa-

tos às novas tendências do comércio de produtos

ções precisas sobre ele. Apesar das

agropecuários e que já estão se preparando para

críticas, a intenção do empresário é

exigências cada vez maiores por transparência de
EDUARDO MALTA/ISA

informações nos negócios. Parte deles começa a
achar que a regularização e a responsabilidade
socioambientais, ao contrário do que alguns dizem,
podem ser o caminho para atingir segmentos mais
qualificados de mercado – e, por consequência,
mais lucratividade.
financiamento e apoio tecnológico

“Algumas estatísticas apontam que cerca de 3% dos
consumidores estão optando por produtos diferenciados. São pessoas que já estão dispostas a pagar
mais por eles”, diz Castelo. Ele cita um frigorífico
que está dando uma bonificação aos fornecedores

Jatobá destacou-se como uma das

que comprovem boas práticas como um exemplo da

espécies de crescimento mais rápido

www.yikatuxingu.org.br
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quem está fazendo
OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

Participantes da fomação de agentes socioambientais visitam a Fazenda Bang Bang

divulgar sua iniciativa para que ela

vazio de conhecimento técnico. Com a necessidade

possa ser difundida.

de pesquisar, a fazenda ganhou em qualificação dos
funcionários e acúmulo de experiências. Mas também

Em 2004, com a idéia inicial de

perdeu algum tempo e recursos. “Mas fomos participan-

atender a legislação, Castelo assi-

do de capacitações e aprendemos muito com nossos

nou um termo de ajuste de condu-

erros”, lembra a funcionária, que participou de uma das

ta com a então Fundação Esta-

formações de agentes socioambientais promovidas pela

dual do Meio Ambiente do Mato

campanha Y Ikatu Xingu.

Grosso (Fema) para recuperar suas
matas ciliares e adquirir mais de

A princípio, uma consultoria propôs o uso de mudas

quatro mil hectares de floresta

de pequi e taboca (um tipo de bambu), além do folhiço,

para compor a Reserva Legal.

aquela camada superficial de folhas e sementes do chão
de uma mata que é depositada em uma área degradada

reflorestamento

para iniciar o processo de recuperação. Um primeiro

em larga escala

plantio foi feito em 18 hectares. Não houve manejo
sistemático. As mudas de pequi foram capinadas uma

Uma das principais lições tira-

única vez. Por ser muito pesada, a máquina usada para

das do exemplo da Bang Bang é a

obter o folhiço acabou por retirar um substrato mui-

importância de uma boa assistência

to profundo. Marta acredita que, com terra demais, o

técnica. A propriedade passou por

material deve ter “afogado” muitas das sementes que

um pequeno labirinto de orienta-

abrigava. O resultado não foi bom. Um percentual signi-

ções errôneas e tentativas frustradas

ficativo das plantas não sobreviveu e o capim braquiária

para começar a recuperar suas APPs.

tomou conta de grande parte da área.

A gerente administrativa Marta
Jeane Carvalho conta que quando

Mais tarde, técnicos de uma organização não-go-

começou a procurar informações

vernamental especializada no trabalho com sementes

sobre o assunto descobriu um

sugeriram o plantio de manguba e a utilização de pó-

10 www.yikatuxingu.org.br
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de-serra para a produção de mudas da espécie. Nova

(FNMA). O objetivo da iniciativa é

decepção: aplicado para adubar e manter a umidade

reflorestar 140 hectares de APPs

dos recipientes das plantas, o resíduo madeireiro

distribuídos por dois lotes de um as-

fermentou, matou algumas e retardou o crescimento

sentamento de reforma agrária, sete

da maioria delas no viveiro de mil metros quadrados

propriedades com mais de cinco mil

instalado na propriedade. Só depois, Marta descobriu

hectares e pelas margens de um pe-

que a manguba não é uma espécie nativa da região de

queno riacho que nasce na cidade e

São José do Xingu e, portanto, não pode ser usada para

adentra a Fazenda Bang Bang. Um

recuperar matas ciliares.

viveiro municipal foi instalado e até
o final deste ano deve produzir 65

Em 2006, a fazenda começou a participar do projeto

mil mudas de árvores nativas. Mais
de 1,1 tonelada de sementes está

Um Exemplo de Concertação Intersetorial, também pro-

sendo comprada de comunidades

movido pela campanha Y Ikatu Xingu em São José do

Yudja, do Parque Indígena do Xingu,

Xingu com apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente

e de agricultores familiares.

FOTOS: ACERVO FAZENDA BANG BANG

Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares do Xingu -

(alto) Viveiro de um dos funcionários: fazenda comprou 70 mil mudas dos trabalhadores a
R$ 1 cada; (acima à esq.) área em regeneração com aproximadamente quatro anos; (acima à dir.)
mudas coroadas em área alagada – ao fundo, terra gradeada para plantio direto de sementes

www.yikatuxingu.org.br

para-site.indd 11

11

30/9/2008 17:35:22

quem está fazendo
ACERVO FAZENDA BANG BANG

Sementes de buriti foram colhidas na própria fazenda para plantio direto em áreas alagadas

Com a entrada no projeto, a fa-

de água. Nos 61,18 hectares restantes, foi feito grade-

zenda passou a receber assistência

amento e depois plantio direto a lanço, a maior parte

técnica do Instituto Socioambiental

com lançadeira mecânica (Vincón), de uma “muvuca”

(ISA) e mudou sua forma de intervir

de sementes. Em algumas áreas, elas foram enterradas

nas APPs. Começou a usar novas

bem rente ao solo com uma grade niveladora leve. As

técnicas para plantar 46 espécies

sementes foram beneficiadas e algumas receberam

nativas e tornou-se um verdadeiro

tratamento para provocar a germinação mais rápida.

campo experimental de refloresta-

As sementes voadoras muito leves, que não nascem se

mento em larga escala.

forem enterradas – como a peroba, o ipê e o tingui –
foram lançadas manualmente.

Foram reservados quase 104
hectares de APPs para o trabalho.

mudas x sementes

Deste total, os 18 hectares do primeiro plantio em que houve muitas

O plantio direto de sementes em sistema agroflo-

perdas de mudas foram mane-

restal (SAF) tem sido usado em uma série projetos

jados com capina, introdução de

da campanha Y Ikatu Xingu em assentamentos de

sementes e novas plantas. Outros

reforma agrária como alternativa de aproveitamento

23,8 hectares foram gradeados e

econômico de áreas em processo de recuperação

receberam mudas em diferentes

florestal. No caso da Bang Bang, optou-se pelo

espaçamentos: 3x3 m, 2x2 m e

plantio mecanizado de um tipo de SAF que associa

1,5x1,5 m. Onde havia muitos restos

espécies nativas ao feijão-guandú e ao feijão-de-

de troncos, foram feitas leiras e,

porco, leguminosas exóticas de ciclo de vida curto

entre elas, ilhas de mudas, deposita-

que sombreiam adequadamente as árvores jovens em

das em espaçamento de 1x1 m. Em

crescimento e, quando morrem, servem como “adubo

todos os trechos onde o solo fica

verde”. As duas plantas têm várias funções. Controlam

sempre encharcado e não pode ser

o crescimento do capim, acumulam matéria orgânica

gradeado, foram plantadas mudas

e protegem o solo. Suas raízes fortes também des-

e sementes de espécies adaptadas

compactam a terra. O experimento na fazenda com-

à umidade (buriti, açaí e cipó imbé)

provou as vantagens econômicas do plantio direto de

até 15 metros da nascente ou curso

sementes. Ele mostrou-se quase duas vezes mais ba-

12 www.yikatuxingu.org.br
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rato que o de mudas. Enquanto o primeiro custou R$
1.245,39 por hectare, o segundo saiu por R$ 2.358,19/
hectare. Entram nos cálculos dos dois tipos de plantio
gastos com mão-de-obra (incluindo encargos), combustível, horas-máquina, adubo, compra de sementes
e mudas. O custo do plantio de sementes inclui a
introdução de mais de 26 mil mudas em terreno alagado, onde não é possível fazer o plantio mecanizado
de sementes (confira dados na tabela).
Um acréscimo de 38% no valor inicialmente previsto

uma das principais lições
tiradas da experiência da
bang bang é justamente a
importância de uma boa
assistência técnica.
rios saiu por R$ 56.100 (incluindo

para os gastos com mão-de-obra ajudou a subir os

encargos). Depois, ficaram apenas

custos do plantio das mudas. Uma série de fatores im-

dois trabalhadores, mas ela desco-

previstos contribuiu para o aumento. A princípio, apenas

briu que eles também não dariam

três funcionários plantariam 44.431 mudas em 41,82

conta e teve que recrutar mais três

hectares, durante cinco meses. A capina não estava

durante três meses. No total, os

prevista. A intenção era começar a plantar as mudas

trabalhadores levaram oito meses

em outubro e terminar em janeiro. “No ano passado,

para plantar e coroar 70 mil mudas.

a chuva começou em novembro, quando costuma cair

Todo o serviço ficou em R$ 77.418.

em setembro. Com isso, pegamos um solo mais seco e

“Adubar e capinar todas as mudas é

compactado, com capim alto”, explica Marta Jeane Car-

inviável economicamente”, conclui

valho. Depois da primeira chuva, foram plantadas mudas

a funcionária. Sua idéia era ficar

de cerca de um metro numa primeira área. O problema

com apenas dois trabalhadores para

é que se seguiu uma estiagem de 20 dias e cerca de

manutenção das mudas. “Se não co-

80% das plantas foram perdidos.

roar, o capim toma conta. Quando
você termina o último lote, temos

A situação obrigou Marta a contratar mais sete

de voltar para os primeiros. Teremos

funcionários, que plantaram e também coroaram as

que observar cada área para ver o

mudas (capinar ao redor). O trabalho dos dez funcioná-

que acontece. Há a possibilidade de

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

manter os funcionários.”
Além dos benefícios financeiros,
a vegetação formada com plantio
direto de sementes confirmou a
capacidade do SAF de acumular matéria orgânica e umidade.
“Nessas áreas, quase não houve
infestação de braquiária. A volta
da fauna foi muito rápida, com
pássaros, insetos e roedores que
estão dispersando sementes”,
comenta a gerente administrativa
da fazenda. Nas áreas com melhor
rendimento, foram encontradas
até 32 espécies de árvores.
Com exceção do local onde
houve uma perda grande de mudas
Marta, gerente administrativa da Bang Bang:

por causa da estiagem, nas outras

“Aprendemos muito com nossos erros”

áreas onde elas foram utilizadas

www.yikatuxingu.org.br
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quem está fazendo

os prejuízos ficaram em torno de

A gerente da Fazenda Bang Bang faz ainda um

apenas 10%. Apesar disso, Marta

alerta sobre a importância de preparar a terra no

considera que as plantas sombrea-

momento certo. Em muitos trechos das últimas áreas

das pelo feijão-guandú e o feijão-

gradeadas, o solo já estava úmido por causa da chu-

de porco estão mais viçosas do

va, o gradeador atolou e o trabalho não ficou como

que as mudas oriundas do viveiro.

o esperado. Não foi possível matar o capim. “Existe o

“Sem o sombreamento, elas ficam

período certo para gradear. Isso foi outra coisa que

amareladas pelo sol”.

aprendemos com a prática”.

Segundo Marta, o jatobá, a pe-

projeto tear

roba, o ipê, o urucum e o jenipapo
germinaram mais rápido e parecem

Antes de começar a participar da campanha Y Ikatu

mais saudáveis. Outra experiência

Xingu, Luiz Castelo foi convidado a participar do pro-

realizada na fazenda foi o uso de

jeto Tear – Tecendo Redes Sustentáveis, promovido pelo

adubo 10-10-10 no reflorestamento.

grupo Pão de Açúcar e o Instituto Ethos. A iniciativa vai

As espécies nativas não reagiram,

conferir um selo de qualidade chamado “Melhor Natu-

mas o feijão-de-porco e o feijão-

reza” a nove fornecedores de carne que se comprome-

guandú estão mais crescidos e

teram a implantar uma série de ações de responsabili-

produzindo mais sementes. Outra

dade socioambiental em suas propriedades.

vantagem do consórcio agrofloresA Bang Bang tem 13,4 mil hectares, abriga em

tal é justamente o aproveitamento
das sementes das leguminosas para

média 10 mil cabeças de gado e abate em torno de

plantios em outras áreas.

3,5 mil por ano. Em 2009, começará a vender com

CUSTO
PLANTIO DE MUDAS DE 41,82 HECTARES

SALÁRIOS

10 funcionários x 5 meses (nov/2008 a março/ 2008 x 660,00)

ENCARGOS
= 70%

33.000,00

23.100,00

2 funcionarios x 2 meses (abril e maio de 2008 x 660,00)

2.640,00

18.48,00

5 funcionários (junho, julho, agosto 2008 x 660)

9.900,00

6.930,00

Total com funcionários (salários mais encargos)

77.418,00
OUTROS CUSTOS

Custo com funcionários transferido para o plantio de sementes em área alagada*

- 27.870,48

Funcionários em 41,82 hectares no plantio com mudas

49.547,52

Mudas usadas no plantio ( 44.431 mudas)

44.431,00

Operacional (trator c/ grade e caminhão p/transporte)

4.641,00
Custo total dos 41,82 hectares

98.619,52

Custo por hectare

2.358,19

PLANTIO DIRETO DE 61,18 HECTARES

CUSTO

1500 kg de sementes nativas e sementes de adubos verdes

16.503,00

Operacional – 1 tratorista (2 meses) e trator (60 horas)

5.172,56

Adubo (1 área adubada 100 kg por hectare )

370,00

Mudas usadas na parte alagada (26.277)

26.277,00

Funcionários (plantio na parte alagada)*

27.870,48

Total dos 61,18 hectares (30,59 hectares de plantio de sementes +
30,59 hectares de plantio de mudas nas áreas alagadas)

76.193,04

Custo por hectare

1.245,39

TOTAL DA ÁREA QUE SOFREU INTERVENÇÃO EM 2007/2008 = 103,94 HECTARES

174.812,56

* Obs.: Em trechos de área alagada não é possível gradear a terra, logo não é possível o plantio de sementes, a não ser de algumas
espécies como o buriti. Para esses casos, foi feito o plantio de mudas. Por isso esse custo foi contabilizado nos gastos totais com
plantio de sementes. A fazenda colheu sementes de buriti de suas próprias matas ciliares para o plantio em áreas alagadas.
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ACERVO FAZENDA BANG BANG

Plantio direto de sementes com lançadeira Vincón em área gradeada

exclusividade para a rede de supermercados a car-

boas práticas

ne de bois mestiços da raça Rubia Gallega, precoce
em ganho de peso e com alta produtividade por
tempo de pasto.

Luiz Carlos Castelo acha que os
produtores ainda vão demorar um
pouco a reconhecer as vantagens

Com o apoio do Serviço Nacional de Aprendiza-

das boas práticas socioambien-

gem Rural (Senar), já foram promovidos na pro-

tais. De acordo com o empresário,

priedade 17 cursos para os funcionários e a comu-

para que isso aconteça, eles vão

nidade, entre eles de viveirismo, reflorestamento,

precisar de mais informações e, ao

manutenção e operação de tratores, embutidos e

mesmo tempo, ter a segurança de

defumados, inseminação artificial e vacinação. Em

que vão receber benefícios. A partir

julho, foi inaugurado um “centro de desenvolvi-

daí, também poderão cobrar dos

mento humano” na fazenda. Lá, mais cursos devem

fabricantes de insumos o respei-

acontecer e foi instalada uma escola com bibliote-

to à legislação. A Bang Bang tem

ca, acesso à internet e equipamentos multimídia.

pesquisado o trabalho de seus

A separação, reciclagem e compostagem de lixo

fornecedores para evitar negócios

também estão sendo implantadas na propriedade.

com quem pratica algum tipo de
irregularidade. Castelo espera que a

A fazenda Bang Bang também faz parte do

fazenda seja certificada em até um

Cadastro Socioambiental de Propriedades Rurais,

ano. Deve conseguir isso depois de

projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa

investir muito na formação de seus

Ambiental da Amazônia (Ipam) e a organização

funcionários e começar a cumprir

Aliança da Terra que também faz parte da campa-

uma série de exigências ambientais,

nha Y Ikatu Xingu. A parceria deve ajudar Castelo

sanitárias e trabalhistas. Ele calcula

a recuperar cinco hectares com o uso do folhiço.

que a certificação pode significar

Técnicos das duas instituições vão acompanhar e

um acréscimo de até 10% no preço

monitorar o trabalho ainda este ano.

final de sua carne. n
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quem está fazendo

Na imagem, de baixo para cima:
área de pasto em processo de
recuperação; vegetação sobre a
nascente; área de lavoura e ao
fundo área de APP preservada
neury norberto wink,
proprietário
da fazenda certeza

A certeza de um bom futuro

com espaço para produzir e conservar

Oswaldo Braga de Souza
Instituto Socioambiental (ISA)

FOTOS: OSWALDO BRAGA DE SOUZA

Experiências de recuperação de matas ciliares
e integração lavoura-pecuária realizadas
em Querência pela Embrapa podem trazer
mais respostas sobre como aumentar
produtividade, proteger o solo e a água em
médias e grandes propriedades
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a

pesar do isolamento do lugar, da falta de es-

na Bacia do Rio Xingu – Estraté-

tradas, energia elétrica e apoio, Neuri Norberto

gias de Apoio à Campanha Y Ikatu

Wink teimava em ter certeza de que a fazenda

Xingu. Iniciada em 2006, a parceria

seria como tinha sonhado. De tanto insistir, o nome

envolve a Empresa Brasileira de

pegou. Ficou sendo Fazenda Certeza, umas das primei-

Pesquisa Agropecuária (Embrapa),

ras de Querência (MT) e onde está localizada uma das

o ISA, a Universidade do Estado de

nascentes do córrego que banha a cidade, o Bets.

Mato Grosso (Unemat), prefeituras,
sindicatos rurais e de trabalhadores

Neuri é um agricultor de família de origem alemã com

rurais de Querência e Canarana.

longa tradição agrícola. Em Vitor Graeff, onde nasceu,
na região centro-norte do Rio Grande do Sul, dividia

A fazenda Certeza foi escolhida

uma pequena propriedade com o pai e os seis irmãos.

como uma das áreas-piloto para

Criavam porcos e gado leiteiro. Plantavam soja, trigo,

experiências com tecnologias

cevada. Por causa das dificuldades para adquirir novas

em recuperação de APPs e boas

terras, expandir a lavoura e a criação, Neuri resolveu

práticas agropecuárias em grandes

tentar a sorte no nordeste do Mato Grosso.

propriedades. No final de 2007,
Neuri começou a receber apoio

No final dos anos 1980, ainda atuava em Querência a

técnico para recuperar e proteger

Cooperativa Agropecuária Mista Canarana (Cooperca-

matas ciliares e implantar módu-

na). “O projeto de colonização do município foi aprova-

los experimentais de integração

do pelos órgãos oficiais. Além disso, o governo oferecia

lavoura-pecuária. Até junho deste

financiamentos para o desbravamento e incentivos para

ano, em dois dias de campo reali-

a produção”, lembra o agricultor. Em 1988, com recursos

zados na propriedade, quase 400

de uma herança de família, Wink e sua mulher, dona

produtores, técnicos, professores e

Leni, compraram 670 hectares a pouco mais de 30 qui-

estudantes conheceram o proje-

lômetros da sede urbana de Querência. Ele empenhou-

to, seus resultados preliminares

se para abrir a fazenda e, em janeiro de 1993, trouxe a

e alguns dos benefícios dessas

esposa e os dois filhos ainda pequenos.

práticas – além dos novos horizontes econômicos e socioambientais

A princípio, plantou arroz, mas a soja mostrou-se

que elas podem abrir. “Esses dias

mais rentável. Neuri foi um dos produtores rurais da

de campo são importantes para

região que logo cedo despertou para a necessidade de

abrir a mente das pessoas”, afirma

conservar os recursos naturais. Aos poucos, foi co-

o produtor rural.

nhecendo as novas técnicas para a produção de grãos
OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

em larga escala que estavam sendo disseminadas em
alguns pontos do País. Primeiro, o cultivo intercalado entre a soja e o milheto para proteger a terra. Em
seguida, percebeu que o gradeamento ressecava, compactava e empobrecia o solo. A erosão provocada por
essa forma de preparo da terra também atingia a nascente que existe dentro da fazenda. O plantio direto
das duas culturas surgiu então como uma alternativa
ainda mais eficaz para preservar o solo. Segundo Neuri,
uma verdadeira “galinha dos ovos de ouro”.
Por ser um entusiasta dessas práticas e um dos grandes defensores da necessidade de preservar as matas
ciliares em Querência, ele foi escolhido para participar

Nascente foi isolada do gado

do projeto Recuperação de Áreas de Preservação Perma-

num raio de 100 m, conforme

nente (APPs) e Promoção de Boas Práticas Agropecuárias

determina a legislação
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quem está fazendo

Depois de trabalhar de sol a sol

poderia assorear a nascente e, em geral, não é muito

com a certeza de estar colocando

eficaz para matar o capim na época das chuvas. A opção

em prática o que havia sonhado

escolhida então foi plantar as mudas no meio do pasto.

para garantir um bom futuro para
sua família, Neuri decidiu apostar

O proprietário, mais seus três funcionários e seis

em alguns princípios socioam-

alunos voluntários da Escola Municipal Família Agrícola

bientais em sua propriedade. “É

de Querência (Emfaque) plantaram em espaçamento de

preciso estar sempre se renovando.

2x2 m e coroaram 4,6 mil mudas de 38 espécies nativas,

Demorei quase 20 anos para formar

entre elas jatobá, cagaita, carvoeiro, bacupari, ingá

a fazenda. Agora estamos come-

miúdo, amargoso, barbatimão, puçá, sarandi. Sementes

çando essas ações. Precisamos nos

de buriti doadas pelo viveiro de Canarana foram jogadas

adequar”, ensina o produtor rural.

nas áreas alagadiças. As mudas foram adquiridas pelo
projeto também do viveiro, instalado e mantido por ou-

mudas no meio do pasto

tra parceria da campanha Y Ikatu Xingu. Neuri acredita
que o capim não prejudica o desenvolvimento das mu-

A primeira ação definida pelos

das, mas, ao contrário, oferece sombra, protege o solo,

responsáveis pelo projeto junto com

ajuda a conter o assoreamento. A raiz da braquiária vai

Neuri foi o cercamento dos 17 hec-

até um metro de profundidade. Isso permitiria infiltrar

tares de APPs da propriedade e a

a terra na época da chuva e oxigená-la também. “Não

retirada do gado do local. Em segui-

adianta plantar mudas grandes porque elas perdem o

da, planejaram o plantio de mudas

sombreamento do capim”, destaca. O plantio foi feito

na área de pasto com aproximada-

no final de janeiro. O produtor explica que entre junho

mente 1,8 hectare com raio de 100

e outubro o capim seca e torna-se feno. Com a primeira

metros que deveria ser protegida

chuva, ele deteriora-se e morre. Até verdejar de novo, as

ao redor da nascente (conforme de-

mudas conseguem crescer e enraizar-se.

termina a legislação). A princípio, os
técnicos sugeriram gradear a área,
mas o proprietário lembrou que isso

A distância da nascente para fazer a primeira linha
de mudas foi definida pelo afloramento de água. As

ACERVO ISA

Projeto da Embrapa adquiriu mudas do viveiro municipal de Canarana
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FOTOS: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

de madeira, R$ 8,1 mil de arame e
R$ 4,8 mil de mão-de-obra para o
cercamento dos 17 hectares; a mãode-obra de dez dias para o plantio
e coroamento das mudas em 1,8
hectare sairia por R$ 2,5 mil; mais
uns 70 quilos de adubo 2-20-20 a
R$ 800 (entre 13 e 14 gramas por
cova). Além disso, Neuri precisaria gastar mais R$ 5,7 mil para
adquirir as cerca de 4,6 mil mudas.
O preço do quilo da semente de
buriti beneficiada (limpa e pronta
para plantio) é estimado pelo ISA
em R$ 1,00. Portanto, o agropecuarista teria de pagar também R$
180 pelos 180 quilos de sementes
lançados na nascente.
O agropecuarista acabou por
economizar muito para começar a
recuperar sua APP graças às lascas
que tinha guardadas, o uso de mãode-obra voluntária e de funcionários próprios, além das mudas e
sementes cedidas pelo projeto. O
gasto que está tendo no momento
restringi-se às bolas de arame para
o isolamento dos 17 hectares. Neuri
diz que quando comprou a fazenda
a nascente não ficava no trecho de
1,8 hectare onde plantou as mudas.
No alto: Neuri acredita que o capim tem efeito benéfico

Ficava mais abaixo. Só quando abriu

para as mudas ao sombreá-las. Acima: trecho de AAP

a área, a água aflorou. O produtor

preservada na fazenda

lembra que as árvores funcionam
como uma “bomba” que lança va-

covas onde ela brotou foram abandonadas e uma
nova cova foi feita mais distante. Entre 20% e 25%
das mudas morreram. Isso pode ter sido causado em
parte pelo estado do solo, que nos trechos próximos
à nascente estava alagadiço, mas em outros, ressecado. O calor deve ter prejudicado algumas plantas.
O adubo 2-20-20, usado nas covas, puxa umidade e
pode ter queimado algumas raízes.
Se precisasse arcar com todos os gastos necessários
para essas primeiras ações na APP, Neuri teria que
desembolsar aproximadamente R$ 33,6 mil ou R$ 1,9
mil por hectare. Estão inclusos aí R$ 11,6 mil de lascas

(...) áreas demonstrativas
como a de neuri são
fundamentais para a
análise comparativa dos
custos de cada técnica,

informação valiosa para
os produtores.
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quem está fazendo

por de água na atmosfera. Ele acre-

piquete, o primeiro plantio foi de arroz e, nos outros

dita que a água só brotou porque

três, de soja. As duas culturas foram colhidas em feve-

a vegetação foi retirada. Por causa

reiro deste ano. Em seguida, plantou-se braquiária em

disso, já está se preparando para

consórcio com milheto no segundo módulo. Em um dos

ampliar a área cercada da nascente.

módulos onde foi colhida a soja, foi plantado girassol

Com a recuperação da mata ciliar,

associado à braquiária e nos outros dois, braquiária com

o afloramento da água deve mudar

uma safrinha de milho.

de lugar mais uma vez. Nas próximas chuvas, Neuri acha que terá de

Agora, está sendo feito o rodízio das culturas entre os

fazer mais um coroamento das mu-

piquetes. O gado ficou seis meses no primeiro módulo,

das. Ele considera que, mesmo que

apenas com pasto. Em seguida, passou para o segundo,

seja necessário continuar fazendo

onde, após a colheita do arroz, foi implantado o consór-

algum manejo, a partir daí este tipo

cio de braquiária e milheto. Permaneceu neste até ser

de trabalho deve diminuir.

transferido para o terceiro módulo (em que havia sido
colhido o girassol). Só então chegará aos últimos dois

Segundo o coordenador do

módulos onde será feita a colheita do milho. Ao final,

projeto pela Embrapa, Ladislau Sko-

fecha-se um ciclo de dois anos. Aí então o segundo mó-

rupa, deverão ser experimentadas

dulo abrigará só pasto por mais dois anos e nas outras

ainda mais três técnicas: o consórcio

áreas segue-se a mesma sequência. Nos módulos onde

com leguminosas de crescimento

há consórcio de milho e girassol com capim, a idéia é

rápido, plantio direto convencional

fazer a restiva, ou seja, deixar a palhada para o gado

e semimecanizado. Ele ressalta que

comer após a colheita dos grãos.

áreas demonstrativas como a de
FOTOS: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

Neuri são fundamentais para a análise comparativa dos custos de cada
técnica, informação valiosa para os
produtores. “Saberemos qual técnica é melhor avaliando o conjunto
dos experimentos”.
integração lavoura-pecuária

Outro item definido no plano de
trabalho do projeto foi a instalação
fora da APP de bebedouros abastecidos por uma roda d’água. Além de
impedir o pisoteio do gado nas matas ciliares, isso também foi necessário para o início da outra grande
experiência realizada na Fazenda
Certeza a partir do final de outubro
de 2007: a implantação da integração lavoura-pecuária em plantio
direto com sistema rotacionado em
cinco módulos de 22 hectares.
O primeiro foi plantado exclusivamente com braquiária e ficará

(alto) Integração lavoura pecuária: consórcio de milho

assim por dois anos, para descanso

e pasto é promissor; (acima) depois do isolamento do

da terra e observação. No segundo

gado, a água foi canalizada para bebedouros
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Vegetação sobre nascente. Espécies pioneiras reagiram rápido com o isolamento da área

Neuri qualifica os módulos de milho como “menina

manutenção das máquinas já que

dos olhos” do projeto. A expectativa é que rendam

dispensa o gradeamento da terra.

entre 60 e 70 sacas por hectare. Isso a um custo de

A palhada formada pelo uso da

R$ 900/hectare. Nessas áreas, o faturamento deve

técnica acumula matéria orgânica

empatar o investimento. Já o girassol, a princípio não

e água. Com isso, evita-se a erosão

se mostrou tão rentável. A produtividade ficou em

e o assoreamento dos cursos de

600 quilos por hectare, quando o esperado é 1.800/

água. Com o tempo, esses efeitos

hectare. Neuri vendeu a R$ 40 a saca para produção

tendem a provocar um salto de

de biodiesel. Neste último caso, o faturamento deve

produtividade – o que pode evitar

ficar abaixo dos gastos. Mesmo assim, o produtor

a abertura de novas áreas.

rural avalia que o consórcio com a oleaginosa ainda
está em fase de testes. Em ambos os consórcios (de

A expectativa de Neuri é que

milho e girassol), ele acredita que o lucro virá com o

o projeto da campanha Y Ikatu

ganho de produtividade da carne. O agropecuarista

Xingu na Fazenda Certeza confirme

espera alcançar a marca de 17 arrobas de carne por

bons resultados. Assim, ele poderá

hectare nesses módulos. A fazenda tem um rebanho

ampliar as experiências para outras

de 240 cabeças de gado.

áreas de sua propriedade. Quem sai
ganhando são aqueles que, como

Mesmo que os resultados ainda sejam preliminares,

ele, acreditam que é possível aliar

o projeto parece estar consolidando a confiança de

produção e conservação. “Temos de

Neuri nos ganhos que pode ter no longo prazo. “Estou

reconhecer os nossos pecados. Se

protegendo meu maior patrimônio: a terra”, sentencia

houve agressão ambiental antes por

o produtor. A rotação de culturas recicla nutrientes,

falta de informação, vamos corrigir.

evita doenças no solo, nas plantas e no gado, dimi-

Mas é preciso esclarecer que hoje

nuindo os gastos com insumos. Também permite que

existe uma consciência grande dos

o capim aproveite os resíduos do adubo aplicado

produtores. Querência não quer

na lavoura e mantenha-se verde por mais tempo.

parar de produzir, mas também não

O plantio direto permite economizar combustível e

quer ser taxada de destruidora.” n
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quem está fazendo

josé oscar yoshimine,
gerente e um dos
proprietários da
fazenda boi branco

Conectar as matas,
proteger as águas

Experiência de agropecuarista de Canarana
indica que recuperação das matas ciliares
pode ser mais simples e barata do que
se imagina. Áreas isoladas há menos
de quatro anos já estão com fisionomia
semelhante à da mata original

FOTOS: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

Oswaldo Braga de Souza
Instituto Socioambiental (ISA)

Uma das cinco represas da Fazenda Boi
Branco cujas margens serão recuperadas
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a

o definir as nascentes e matas ciliares como

que vão desde indicar o pasto cer-

Áreas de Preservação Permanente (APPs), a

to de uma boiada e a dose exata

legislação não deixa dúvida sobre onde elas

dos componentes do adubo até

devem estar situadas numa propriedade. Por outro

fazer negociações complexas com

lado, não há nenhuma exigência sobre a localização

fornecedores. No meio do cami-

exata da Reserva Legal (RL). Neste caso, o que tem

nho, repassa informações sobre

sido observado são ilhas de vegetação delimitadas

a conjuntura agropecuária, faz os

apenas para atender as necessidades de aproveita-

cálculos necessários para tentar

mento econômico do solo.

aumentar a produtividade e a
competitividade de seus negócios.

A interligação com a RL, no entanto, já foi com-

O espírito empreendedor obriga-

provada como uma forma de potencializar os efeitos

o a fazer várias coisas ao mesmo

ambientais positivos das APPs. A ampliação das matas

tempo e em ritmo acelerado.

em torno dos cursos de água fortalece sua função de
reguladoras do clima, de corredor e abrigo para os

potencial de regeneração

animais, de evitar o assoreamento, a erosão, a perda
de fertilidade do solo e da qualidade da água.

Mais do que um exemplo de
boas práticas socioambientais, a

Vários produtores já compreenderam a importân-

experiência de Yoshimine é um in-

cia de proteger e recuperar as nascentes e matas de

dício de que recuperação das ma-

beira de rio. A novidade é que agora não apenas pes-

tas ciliares pode ser mais simples

quisadores, técnicos e organizações que trabalham

e barata do que se imagina. Por

com gestão ambiental defendem a conexão entre

incrível que pareça, áreas isoladas

RLs e APPs. Alguns proprietários também começam a

na Boi Branco há menos de quatro

despertar para essa forma de planejar o uso da terra.

anos e onde antes existia quase
só pasto já têm hoje fisionomia

Em Canarana (MT), o agropecuarista José Oscar

próxima à da mata original. O pro-

Yoshimine resolveu arregaçar as mangas e investir

dutor confirma o grande potencial

na criação de um grande cinturão verde ao redor de

de regeneração do Cerrado em

todos os afloramentos de água de sua Fazenda Boi

algumas situações. “Acho que a

Branco, de 2,5 mil hectares. Organizações participan-

proximidade da água está con-

tes da campanha Y Ikatu Xingu estão dando apoio

tribuindo para um resultado tão

técnico para a empreitada. Yoshimine vai isolar e

rápido”, sugere.

destinar à regeneração 210 hectares, além de refloOSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

restar quase 100 hectares. Com isso, irá constituir um
grande bloco de vegetação conservada de mais de
500 hectares de trechos de APP e RL.
Yoshimine, 48 anos, é paulista de Ribeirão Preto
e formou-se em agronomia em Taubaté (SP), mas
mora em Canarana desde 1985, quando iniciou
sua vida profissional prestando assistência técnica.
Pouco depois, sua família comprou a fazenda e ele
tornou-se gerente.
Mais de 23 anos passados, ele continua a ser o responsável direto pela administração das terras. Acorda
todos os dias antes das cinco da manhã para rodar

Nas represas da fazenda, a

dezenas de quilômetros entre Canarana e a proprie-

piscicultura passou de hobby a

dade. Faz questão de resolver pessoalmente questões

possibilidade de negócio rentável
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quem está fazendo

“Pelo que já observei até agora,

foram despejados aproximadamente 22 mil alevinos

acho que uma grande parte das

de espécies como tambaqui, tambacu, piau e ma-

áreas degradadas em Canarana

trinchã. A princípio, Yoshimine introduziu os animais

pode ser recuperada por regene-

como hobby, para pesca doméstica, dos funcionários

ração natural”, diz Ladislau Sko-

e dos amigos. Agora percebeu que pode ter em mãos

rupa, pesquisador e coordenador

um negócio rentável. Calcula em algo em torno de R$

pela Embrapa do projeto Recu-

4,00 o quilo de peixe vivo na região. Já fez vários “pis-

peração de Áreas de Preservação

cinões” para proteger os reservatórios. “Escolhemos

Permanente (APPs) e Promoção

este ano como o ano da contenção da erosão”.

de Boas Práticas Agropecuárias na
Bacia do Rio Xingu – Estratégias de

Ao fazer uma boa aposta no potencial de rege-

Apoio à Campanha Y Ikatu Xingu.

neração da mata, os gastos mais significativos que

Skorupa lembra que o baixo custo

Yoshimine terá serão para puxar a água para fora das

da regeneração natural pode ser

APPs (canalização, manilhas, roda de água etc) e o

um trunfo muito importante para

cercamento, para ele, o primeiro passo para qualquer

convencer os produtores a recupe-

ação de recuperação ambiental. O produtor já cercou

rar as cabeceiras dos rios

dois quilômetros de trechos de conexão de APP e RL.

Yoshimine conta que não exis-

Ele concorda que o capim prejudica a regeneração,

tem cursos de água na Boi Branco.

mas também é um dos defensores do manejo com

Ele relata uma história parecida

o gado de áreas que estão atravessando o processo.

com a de outros produtores da

“Se você deixar só isolado e não colocar o gado para

região. “A água aflorou depois que

roçar, as sementes das espécies nativas não nas-

as áreas foram abertas. Com a chu-

cem ou demoram a brotar abafadas pelo capim. O

va, empoçou e não secou mais.”

gado pisoteia e roça o pasto na seca e aí, na chuva,

Nesses locais, foram construídas

a regeneração é mais rápida. O capim vai perden-

cinco represas no total, onde já

do força gradualmente com o sombreamento das

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

Yoshimine mostra áreas que serão interligadas: bloco terá mais de 500 ha de matas protegidas
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árvores. Depois que o mato fecha, você pode tirar os
bois definitivamente”. Até isso acontecer, o produtor
trabalha com a perspectiva de fazer um manejo com
duas cabeças por hectare.
Os conhecimentos técnicos que já tinha e a capacidade de observação dos efeitos da ocupação da terra
na região permitiram que o agropecuarista evidenciasse a importância de blocos de vegetação mais extensos. “Os fragmentos florestais isolados estão morrendo. As árvores estão secando nesses pontos”, assevera.

pelo que já observei até
agora, acho que uma

grande parte das áreas
degradadas em canarana
pode ser recuperada por
regeneração natural

Por outro lado, ele informa que alguns animais, em

fotos: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

especial aves, já começam a circular com mais freqüência nos 500
hectares que estão sendo protegidos e recuperados.
Outra coisa que observou no
correr dos anos e pode ser uma
das primeiras conseqüências do
desmatamento de matas ciliares foi a alteração do regime de
chuvas. De acordo com Yoshimine,
a distribuição das precipitações
ao longo dos meses mudou. “A
quantidade total de chuva é a
mesma, mas hoje pode chover 300
ml em uma semana e não chover
mais durante 15 dias.” Ele avalia
que isso ainda não trouxe impactos econômicos concretos, mas a
janela de plantio ficou menor. “O
risco da atividade aumentou”.
Com o plano de interligar as
áreas de vegetação nativa, mais
do que nunca Yoshimine está à
procura de alternativas viáveis
economicamente e sustentáveis
de extrativismo para sua RL, o
que é permitido pela legislação.
Ainda tem dúvidas sobre qual a
melhor técnica para fazer isso e
recuperar os trechos de conexão
entre as matas. Uma opção seria
o enriquecimento com árvores
De cima para baixo, áreas em regeneração com

frutíferas nativas. Ele diz que vai

diferentes distâncias em relação a água: próxima; mais

precisar de assistência técnica

afastada e distante da nascente

para colocar a idéia em prática.
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cadastro socioambiental

parceria entre dez produtores rurais cadastrados e o
Rabobank por meio da qual a instituição financeira vai

José Oscar Yoshimine foi um dos

apoiar a recuperação de APPs em suas propriedades

primeiros inscritos no Cadastro

em troca da comercialização de créditos de carbono

Socioambiental de Propriedades

gerados pelo crescimento da vegetação. Trata-se de um

Rurais, iniciativa do Ipam e da

projeto-piloto iniciado em janeiro. Yoshimine foi um dos

Aliança da Terra que faz parte da

escolhidos para participar. Uma área de cerca de cinco

campanha Y Ikatu Xingu. Ainda

hectares deverá ser recuperada no âmbito da iniciativa.

durante o levantamento de informações realizado pelos técnicos

mudança de atitude

das duas organizações na fazenda,
Yoshimine começou a recuperar

Hoje, a Boi Branco tem uma área plantada de 1,5

suas matas ciliares. O objetivo

mil hectares com soja (e safrinha de milheto) e, em

do cadastro é dar visibilidade a

média, 600 cabeças de gado na fase de engorda.

boas práticas ambientais de cada

Este ano, o engenheiro agronômo resolveu apostar

produtor participante e colaborar

na integração lavoura-pecuária como mais uma

em ações como a recuperação
OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

florestal, bom manejo do fogo e
do solo. Antes do cadastramento
propriamente dito, é elaborado
um diagnóstico que inclui mapas,
análises e produção de indicadores
sobre hidrografia, erosão, práticas
de conservação, uso e cobertura do
solo, APPs, concentração de focos
de calor, entre outros.
A partir daí, é relacionada uma
série de boas práticas socioambientais e alternativas para resolver
problemas ligados a essas questões. As sugestões podem servir de
apoio para a tomada de decisões e
a gestão ambiental da propriedade.
O projeto está sendo desenvolvido
em vários municípios do leste da
Bacia do Xingu no Mato Grosso.
“Chama a atenção a abertura para
o novo e a disposição para fazer do
José Oscar. Mesmo antes de receber
o diagnóstico, ele já começou a fazer o cercamento das áreas”, ressalta
Gina Cardinot, coordenadora do
Ipam no Mato Grosso. Ela acrescenta que foi o próprio Yoshimine que
propôs reunir APPs e RL.
No alto: em primeiro plano, área a ser recuperada; ao

Organizações da campanha Y
Ikatu Xingu intermediaram uma

fundo, blocos de matas ainda desconectados. Acima:
uma das nascentes já isolada da propriedade
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Piscinões protegem da erosão as represas da fazenda

alternativa para aumentar sua produtividade e,

uma idéia de produzir a qualquer

de quebra, proteger a terra e as águas. Fez uma

custo. Acho que estamos falando

experiência de plantio de milho em consórcio com

hoje de uma mudança de atitude.”

capim em um talhão de 120 hectares. A expectativa

Além de cumprir a legislação, Yoshi-

é de um ganho significativo com a produção de mi-

mine também considera o trabalho

lho e em arrobas de carne por hectare. No ano que

que está fazendo como uma forma

vem, novas áreas serão rotacionadas associando-se

de satisfação pessoal e profissional.

a soja e o milho com o pasto.
“Precisamos disseminar experiênYoshimine acompanhou boa parte do processo de

cias como a da Fazenda Boi Branco.

ocupação de Canarana, iniciado nos anos 1970 por

Com isso, poderemos sinalizar cla-

meio de projetos de colonização. Viu o crescimento

ramente para financiadores, técni-

da cidade, a construção das estradas, o florescimento

cos, pesquisadores e representan-

da agricultura e da pecuária, o avanço sobre algumas

tes de toda a cadeia produtiva que

porções das matas ciliares, inúmeras oscilações do

é possível fazer diferente”, destaca

mercado agrícola. A experiência mostrou a necessi-

Rodrigo Junqueira, coordenador-

dade de conservar, em especial as nascentes e matas

adjunto do Programa Xingu do ISA.

ciliares, mas também as contradições das políticas

Ele acredita que se a viabilidade

públicas voltadas aos produtores rurais.

de iniciativas como de Yoshimine
for demonstrada, será mais fácil

Yoshimine critica as várias mudanças na legislação

convencer esses segmentos sobre

ambiental e aponta suas conseqüências negativas.

a necessidade de compartilhar os

“Quando chegamos, a Reserva Legal era de 20%. Todo

custos da adequação socioam-

mundo fez planos, fez seus cálculos a partir desse

biental. “Estamos falando de uma

percentual. No meio do caminho, houve uma mudança

perspectiva concreta de produzir

de regras. Alguns tiveram de reservar 35%, outros, 80%.

e conservar, em alguns casos com

É preciso compensar isso. Temos de criar as condições

a possibilidade de lucro. Avançar

para uma transição”, defende. “No início de tudo, havia

nessa direção é urgente.” n
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No caminho

da agrofloresta
Ricardo e Luiza Dias Batista, assentados de
Água Boa (MT), apostam na técnica como
meio para associar produção, melhoria da
qualidade do solo e conservação
Oswaldo Braga de Souza
Instituto Socioambiental (ISA)

de seu lote. Vegetação é uma espécie de campo
úmido do Cerrado e deve ser protegida

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

Ricardo e Dona Luzia caminham entre os murunduns
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o

agricultor Ricardo Dias Batista cresceu na

experiência

zona rural de Barra do Garças (MT). Desde
cedo, trabalhou em fazendas da região.

Em outubro de 2006, a formação

Menino inteligente, sabia relacionar o que via na

de agentes socioambientais e o

televisão e ouvia em conversas com o que acontecia

projeto do PDA-Padeq promove-

em sua terra. Até hoje, lembra-se de notícias sobre

ram uma oficina sobre os sistemas

previsões de cientistas de que, se o ritmo das quei-

agroflorestais no lote de Ricardo

madas e do desmatamento não diminuísse, poderia

com participação de formandos,

começar a faltar água.

técnicos e outros assentados. Ele
plantou a primeira linha de mandio-

Em 1999, Ricardo e a mulher, dona Luzia Pereira da

ca e abacaxi com uma “muvuca” de

Silva Dias Batista, mudaram-se para o lote de 43 hecta-

sementes de várias espécies nativas

res a que fizeram jus no Projeto de Assentamento (PA)

e exóticas, permanentes e temporá-

Jaraguá, cerca de 40 quilômetros da cidade de Água

rias, entre elas pequi,urucum, caju,

Boa (MT). O lugar era um descampado de pasto de-

baru, jacarandá, buritirana, jatobá,

gradado com quase nenhuma árvore. Logo que che-

bacaba, ipê e mama-cadela.

gou, o casal começou a plantar por iniciativa própria
uma infinidade de árvores frutíferas nativas e exóticas

Depois da primeira experiência,

junto com a horta e a mandioca no quintal, para ajudar

Ricardo resolveu plantar 0,5 hectare

a complementar a alimentação e sombrear a casa.

em sistema agroflorestal no trecho
mais degradado de seu lote, na

No final de 2005, Ricardo foi um dos assentados

beira do campo de murunduns.

escolhidos para participar do projeto Agricultura

Quando o agricultor chegou ali,

e Conservação das Matas Ciliares no PA Jaraguá,

a terra já estava compactada e

uma parceria da campanha Y Ikatu Xingu envol-

ressecada. Com o pisoteio do

vendo o ISA e a Universidade do Estado de Mato

gado, criado para ajudar na renda

Grosso (Unemat), entre outros, com o patrocínio do

doméstica, a situação piorou. Mas

programa Projetos Demonstrativos (PDA-Padeq), do

Ricardo queria apostar no novo. O

Ministério do Meio Ambiente.

grande desafio agora era enfrentar
a degradação do solo e o atraso

Assim como outros assentados, ele começou a

da chuva naquele ano.

cercar e enriquecer com espécies nativas os quatro
OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

hectares de sua Área de Preservação Permanente
(APP), formada por um trecho seco e uma área de
murundum, espécie de campo úmido do Cerrado,
onde brota água na época das chuvas. O isolamento vai permitir conectar a APP do lote com a do
vizinho, protegendo em conjunto e reflorestando
a nascente que corre para o Rio Sete de Setembro,
um dos formadores do Xingu.
Na mesma época, Ricardo foi chamado para participar de outro projeto da campanha Y Ikatu Xingu:
a formação de agentes socioambientais que ocorreu
em Canarana (MT), entre 2005 e 2006. A partir daí,
ele começou a trilhar o caminho que começa a abrir

À direita, campo de murunduns

uma nova perspectiva para agricultores familiares e

em processo de regeneração do

assentados que querem produzir e, ao mesmo tempo,

lote de Ricardo; à esquerda, área

conservar os recursos naturais de suas terras: o cami-

vizinha com a mesma vegetação

nho da agrofloresta.

usada para pasto
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FOTO MENOR: RICARDO DIAS BATISTA; FOTO MAIOR: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

Há nove anos atrás, o lote era um descampado de pasto degradado. Hoje, a casa está cercada
por um pomar agroflorestal, horta e mata ciliar em recuperação

O assentado resolveu testar a

baru nasceram bem e as folhas de mandioca, abacaxi

força da terra e do sistema agro-

e abóbora fizeram a sombra necessária para que as

florestal sem o uso de adubo. Fez

mudas das árvores se desenvolvessem. O caju deu

um gradeamento e plantou man-

frutos muito precocemente, com oito meses, quando,

dioca em espaçamento de 1x1 m,

em geral, dá com três ou quatro anos.

melancia, abacaxi e abóbora junto
com árvores nativas em plantio di-

Naquela primeira linha, o urucum também começou

reto de sementes. Usou várias das

a produzir muito mais cedo do que o esperado, um

espécies da primeira linha. Uma

ano e oito meses depois. Nesta mesma época, po-

semente de pequi foi introduzida

diam ser observadas na cova do urucum oito espécies

em cada cova de mandioca.

diferentes. Hoje, as árvores da área de 0,5 hectare e da
linha plantada na oficina já estão com quase três me-

“Pegou pouca chuva e o solo estava realmente muito degradado”,

tros de altura. O abacaxi vai começar a produzir agora.
O caju, pequi, baru e jatobá já estão começando a dar.

recorda. A mandioca não nasceu
direito e a produção acabou sendo

Ricardo resolveu fazer outra experiência e, alguns

perdida. Em compensação, a me-

meses depois, fez um novo plantio de mandioca no

lancia e a abóbora deram em boa

mesmo 0,5 hectare. Desta vez usou dois sacos de

quantidade. O pequi, o jatobá e o

adubo 4-14-8. Dentro das limitações da área, houve
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Yandra Bastos Menezes

avanços. Cerca de 60% das plantas produziram, rendendo 366 litros ou 249 quilos de farinha (1 L = 680
g). O restante das raízes foi comido por animais como
tatus e perdizes. Ricardo vendeu a R$ 1,50 o litro, com
faturamento de R$ 549.
Grande parte do material e da mão-de-obra necessária para realizar o segundo plantio foi trocada
por serviços de Ricardo em fazendas e lotes vizinhos
ou doada pelos projetos da campanha Y Ikatu Xingu.
Se isso não tivesse ocorrido, o custo total do plantio

EDUARDO MALTA/ISA

seria de R$ 260, dividido entre os seguintes itens:
seis diárias de mão-de-obra (plantio e capina), a R$
120,00; uma hora-máquina a R$ 80,00; dois sacos de
adubo, a R$ 60,00 (preços para janeiro de 2007). O
resultado, portanto, foi um lucro de R$ 289,00 (para a
produção de cerca de 0,3 hectare).
O experimento com os dois plantios deixou clara
a necessidade de preparar bem a terra e no momento certo, por um lado, mas também a facilidade de manejo da agrofloresta, por outro. Uma
das linhas foi plantada só com mandioca, sem as

EDUARDO MALTA/ISA

outras espécies, e, com isso, foi tomada pelo capim.
Nas outras linhas da agrofloresta, o capim também
nasceu, mas muito menos. “[Neste caso], é preciso
capinar uma vez. Depois, o capim já não é mais
capaz de matar as outras plantas. A tendência é ele
morrer”, diz Ricardo.
Em meados de 2007, o agricultor calculava em
torno de R$ 100 a R$ 150 a economia nos gastos
domésticos mensais proveniente da produção própria
de leite, carne, frutas, verduras, legumes, hortaliças e
derivados. Isso para uma renda familiar de até R$ 350

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

por mês, baseada sobretudo na produção de farinha
e serviços temporários de Ricardo.
“Ele conseguiu cobrir o custo do plantio de
mandioca e das árvores com a produção de farinha
e ficou com uma floresta em formação repleta de
espécies frutíferas, medicinais e que poderão fornecer madeira para lenha e cercas”, explica Eduardo
Malta Campos Filho, biólogo do ISA. A tendência,
segundo Malta, é que essa produção cresça a cada
ano com o manejo agroflorestal, isto é, a retirada
de algumas plantas, colheita, poda, enriquecimento
e capina seletiva. O manejo regula a luminosidade

De cima para baixo, os diferentes

e a quantidade de matéria orgânica no chão, o que

estágios da agrofloresta no lote

melhora o solo.

de Ricardo
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No campo de murundus, de

O gado ainda está freqüentando a área, mas a

aproximadamente 1,5 hectare,

partir de setembro irá entrar nela em períodos

logo abaixo do quintal da casa,

controlados. As vacas permanecerão por um dia ou

foram plantados baru, pequi, ja-

pouco mais que isso, apenas para roçar o capim.

tobá, açaí, bacaba, buriti. A área já

Hoje, o lote abriga 16 cabeças, mas já contou com

tinha árvores nativas de embaúba,

43. Nos pastos restantes, será implantado o sistema

curriola, cagaita, cumbuquinha,

rotacionado, em quatro ou cinco piquetes. A partir

entre outras. Foram plantados

daí, o gado deixará os 11 hectares definitivamente.

ainda 20 quilos de sementes de
buriti e mais 40 quilos de uma

Ricardo explica que as folhas e galhos em de-

muvuca com sementes de muri-

composição fornecem matéria orgânica para o solo,

ci, açaí, baru, jatobá, buritirana,

tornando-o menos ácido. O próprio capim que

guerobinha, dendê, bacaba. As

morre com o excesso de sombreamento também

sementes mais moles germinaram

se transforma em adubo. O agricultor acha que as

mais rápido, como o açaí, o baru

gramíneas também não atrapalham a regeneração.

e o jatobá. No âmbito do projeto

Quando a copa das árvores cobre completamente o

do PDA-Padeq, a Unemat cedeu 80

chão, elas morrem de vez por falta de insolação.

mudas de baru, ipê e oiti da Amazônia para plantar na área.

A área tem muitos pés de cagaita. Ricardo
pretende fazer a contagem dos pés para saber se

gado

a produção tem escala suficiente e avaliar a pos-

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

Outros 11 hectares do lote, que
foram isolados por cerca de cinco
anos e depois se tornaram pastagem, foram deixados para regeneração. A área será cercada em
sua totalidade dentro dos próximos meses. Ricardo vai começar a
semear a lanço árvores frutíferas
como jatobá, pequi e baru na
área. Ele avalia que o gado prejudicou o nascimento e crescimento
de algumas plantas, mas ressalta
que o consórcio entre o pasto
e a mata é possível quando as
árvores estão com mais de 1,5 m
de altura. “As árvores dão sombra
e proteção contra o vento para o
capim, assim ele fica verde durante mais tempo. As vacas também
procuram a sombra”. Algumas
espécies que se destacaram na
regeneração natural, mesmo com
o pastoreio do gado, foram: paineira, embaúba, jatobá, capitão,
baru. A cagaita e o baru levaram
nove anos para nascer e começar
a produzir; a faveira, cinco anos; e

Árvores plantadas em outubro de 2006 já estão com

o jatobá, quatro.

quase trêm metros
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fotos: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

o experimento com o
sistema agroflorestal
mostrou a necessidade
de preparar bem a terra

no momento certo, mas
também a facilidade de
manejo da técnica.
sibilidade de vender as frutas
para uma sorveteria de Goiânia.
“Dizem que está faltando frutas
no mercado e elas se perdem
debaixo das árvores aqui”, comenta. Ele considera mais viável
produzir e comercializar a cagaita
porque os pés já estão no local
e produzindo – decorrência da
regeneração natural.
“Há na região fábricas de
sorvete e polpas de fruta congeladas que estão dispostas a comprar frutas nativas do Cerrado”,
informa Malta. Ele lembra que
a venda do pequi, por exemplo,
é muito promissora. Alguns comerciantes chegam a pagar até
R$ 10,00 pela caixa do fruto “na
porteira da propriedade”. Isso
pode significar uma rentabilidade de R$ 3,6 mil a R$ 6 mil por
hectare/safra, já que um hectare
com cerca de 100 pés produz em
média 600 caixas, com 20 quilos
cada, por safra.
Além da possibilidade de comercializar os frutos nativos, Ricardo também está participando da
Rede de Sementes da campanha Y
(alto) Primeira linha experimental de agrofloresta

Ikatu Xingu. Ele já esteve em três

plantada durante oficina, em outubro de 2006; (acima)

oficinas em Querência, São José

a mesma área um ano e oito meses depois. Espécies

do Xingu e Cláudia. Vai coletar e

como caju e urucum foram muito precoces

vender sementes para a rede. n
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Comunidades rurais despertam
para a recuperação de nascentes
Técnicas inovadoras surpreendem
comunidade de Cláudia ao utilizar
agroflorestas e plantio com sementes para
recuperar Áreas de Preservação Permanente.
Para agricultores familiares, as alternativas
apontam o caminho para um futuro melhor
Gisele Neuls
Instituto Centro de Vida (ICV)

Oliete, Luiz Osmar e
arborizado é o sonho
da família

ARMIN BEH/GAPA

os filhos: sítio todo
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a

s nascentes do município de Cláudia “cami-

go. Nas duas nascentes, a técnica

nham” conforme a degradação avança sobre

empregada é o plantio de mudas

elas. Pelo menos é o que parece quando a

em conjunto com a muvuca de se-

gente conversa com as pessoas do lugar sobre o

mentes – um método que consiste

estado das águas. Aos poucos, no entanto, isso está

em semear diretamente sementes

mudando e já há esperança de que algumas voltem

de espécies nativas de diferentes

ao seu local de origem.

ciclos, além de plantas de rápido
crescimento, que criam as condi-

A impressão de que as nascentes promovem um

ções para as demais crescerem.

êxodo surge já quando se conhece a história da recu-

Peroba, mica, jenipapo, buriti, açaí,

peração do Córrego Leda. Curso d’água importante

cacau falso e feijão-guandú são

para Cláudia, principalmente na estação seca, o Leda

as espécies mais presentes nessa

nascia perto de onde hoje é uma das avenidas prin-

muvuca para recompor a vegeta-

cipais da cidade. Com a abertura da área na época

ção das nascentes.

da colonização do município, a nascente “caminhou”
mais de 500 metros e hoje está pertinho da represa

Para a recuperação das ma-

de onde a prefeitura capta água para diminuir a poei-

tas ciliares nos dois córregos, o

ra das ruas entre maio e setembro.

princípio é o mesmo: o consórcio
de mudas e sementes e a escolha

A recuperação do Leda, iniciada em 1998, foi uma

da técnica conforme a proprie-

das primeiras ações do Gapa (Grupo Agroflorestal e

dade. Mas nessas áreas maiores,

Proteção Ambiental), organização não-governamen-

outros elementos são agregados,

tal criada no município por um grupo de professores

como a distribuição da muvuca de

e por uma das primeiras moradoras e entusiasta das

sementes utilizando uma máquina

agroflorestas, Brigitte Frick. Depois da experiência de ter

plantadeira em alguns casos. Cerca

mobilizado muitos parceiros em defesa do Leda – na

de 20 espécies foram plantadas

época participaram da campanha de preservação do

nas beiras dos dois córregos, entre

córrego a prefeitura municipal, escolas e empresários do

elas o pau-brasil falso, amescla,

setor madeireiro – o Gapa hoje desenvolve dois proje-

angelim de saia, mamona, mexe-

tos de restauração florestal no município patrocinados

rica, uvaia e pinho cuiabano. Para

pela campanha Y Ikatu Xingu para recuperar o Córrego

garantir que o processo de recu-

Loreta e um pequeno tributário, o Córrego Tucano.

peração terá diferentes estágios,
nem todas as sementes tiveram

As ações, que começaram em 2006, envolvem 29
GISELE NEULS/ICV

famílias de pequenos e médios proprietários rurais no
compromisso de recompor a mata ciliar e recuperar
as nascentes dos dois córregos, e ainda experimentar
a técnica produtiva agroflorestal em 0,5 hectare de
suas propriedades. Armin Beh, engenheiro florestal
responsável pelos projetos, explica que as ações de
recuperação inclui um misto de diferentes técnicas,
escolhidas conforme as necessidades de cada terreno
e as aptidões e desejos de cada um dos proprietários.
Nesses dois anos, foram plantadas 25 mil mudas
e incontáveis quilos de sementes em 35 hectares ao
longo dos dois córregos, sendo 25 hectares no Loreta
e o restante no Tucano. Neste, aliás, a recuperação
foi uma demanda dos próprios agricultores, liderados

Quero-queros na represa do

por Carlos Lazarim, cujo apelido deu nome ao córre-

Córrego Leda, em Cláudia
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quem está fazendo

sua dormência quebrada, para que

mas mobilizar as pessoas e convencê-las de que as

espécies com o mesmo estágio de

técnicas inovadoras dão bons resultados. “Há uma

sucessão nasçam em momentos

desconfiança geral de que as técnicas podem não

diferentes. Em todos os plantios, a

funcionar bem. Antes de plantar, muitos diziam ‘não

estrela da festa foi o feijão-guandú:

vai sair nada’. A idéia das pessoas era de que seria

cada uma das 29 famílias ganhou

preciso acabar com o capim usando veneno antes

uma garrafa de dois litros com

de plantar qualquer coisa. Algumas pessoas vêm que

sementes dessa leguminosa. O mo-

o guandú cresceu e dizem ‘lá tem só guandú’. É um

tivo: cresce rápido e, além de servir

processo de transformação lento nas pessoas”.

como “adubo verde” e sombrear
as mudas das árvores, pode ser útil

A prefeitura de Cláudia é parceira do projeto e

desde a alimentação da família até

tem feito sua parte para contribuir com a recupera-

a suplementação do gado.

ção, mas a agenda pública, imprescindível em ações
como essa, precisa melhorar sua performance para

paciência

acompanhar o ritmo da natureza. No primeiro ano
em que as mudas e sementes foram plantadas

Para o técnico do projeto, Armin

na nascente do Loreta, o trabalho foi gravemente

Beh, o principal desafio não é

afetado pelas chuvas. Isto porque dada a inclinação

recuperar as áreas degradadas,

do terreno, as águas pluviais da cidade escorrem

Custos da recuperação
Veja os custos da recuperação dos córregos Loreta e Tucano, em
Cláudia, e da implantação de pequenas áreas de agroflorestas.
Custos de 1 hectare de recuperação
Adubo (300g por cova, 1,5 mil covas p/ha)

QUANTIDADE

Sementes
Gradeamento
Plantadeira

Custos para a implantação de ½ hectare
de agrofloresta
Adubo
Diárias (opcional)
Mudas

Sementes

CUSTO TOTAL

450kg

R$ 240/ton

R$ 100,00

15

R$ 35,00

R$ 525,00

Diárias (opcional, uma pessoa planta 100 mudas/dia)
Mudas

CUSTO UNITÁRIO

4 mil

R$ 0,30 a R$ 1,00

R$ 2.000,00

Variável

R$ 490,00

R$ 490,00

1 a 2 horas por ha

R$ 80,00

R$ 160,00

1 hora por ha

QUANTIDADE

R$ 100,00

R$ 100,00

CUSTO TOTAL

R$ 3.375,00

CUSTO UNITÁRIO

150kg

CUSTO TOTAL

R$ 240/ton

R$ 36,00

5

R$ 35,00

R$ 175,00

500

Varia entre R$ 0,10
(abacaxi) e R$ 1,00

R$ 150,00

Cerca de 50 de
cada espécie
desejada

Variável (R$ 1,00
por 50 sementes
de mamão, por
exemplo)

R$ 10,00

CUSTO TOTAL

R$ 371,00

* O projeto utiliza o adubo orgânico produzido a partir de pó-de-serra na usina de compostagem do Gapa. Para o
cálculo de valor das mudas foi usado como referência R$ 0,50 por muda. Os custos podem baixar se forem coletadas
sementes em áreas de floresta, mas essa coleta deve ser responsável para não comprometer a capacidade de
renovação da mata. No caso da recuperação, as mudas podem até mesmo ser dispensadas.
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todas exatamente para lá e as enxurradas levaram
quase tudo que foi plantado. Este ano, a prefeitura
já começou o trabalho de canalização das águas
para desviá-las da nascente, entretanto, a perda do
primeiro ano não impactou somente o plantio, mas
também a credulidade de muitas pessoas sobre o
sucesso da recuperação no longo prazo.

o principal desafio
não é recuperar as

áreas degradadas, mas
mobilizar as pessoas e

convencê-las de que as

FOTOS: GISELE NEULS/ICV

técnicas inovadoras

dão bons resultados.
Os planos para a próxima estação
das chuvas são terminar a recuperação das matas ciliares do Loreta e
fazer as agroflorestas nos sítios. Elas,
aliás, são um capítulo a parte na
história da iniciativa. De longe, esta
é a técnica que mais gera desconfiança entre os agricultores, que não
conseguem imaginar como poderão
colher tantas e diferentes coisas em
um espaço tão pequeno e aparentemente “bagunçado”. Mas logo as
agroflorestas se mostram bastante vantajosas do ponto de vista
econômico, uma vez que permitem
praticamente a mesma produtividade de banana, mamão e abacaxi
consorciados, por exemplo, do que
se plantados como monocultura
– com a vantagem de usarem duas
vezes menos espaço. Em Cláudia, o
Gapa investe há muitos anos nessa
técnica, amplamente difundida por
Brigitte Frick. Vários chacareiros
implantaram o sistema agroflorestal
em suas propriedades nos últimos
dez anos utilizando a técnica dos
Sete Andares – muitos dos quais
vendem sua produção na feira dominical. Para as famílias envolvidas
no atual projeto, Armin planeja
O Córrego Loreta (no alto) possui 15 km de extensão, 5

incentivar um outro método, o Su-

dos quais estão sendo recuperados. O Córrego Tucano

cessional. “O resultado é o mesmo,

(acima) possui 1,5 mil metros e será completamente

mas com os Sete Andares você

restaurado. As águas de ambos vão para o rio azul, na

tem que fazer plantios durante

sub-bacia hidrográfica do Rio Manissauá-Miçu

três anos. No Sucessional, você
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Agroflorestas
Existem várias formas de implantar agroflorestas, entre elas os
métodos Sete Andares e Sucessional. Veja como eles funcionam.
sete andares

O método leva esse nome em uma referência aos diferente estratos de vegetação dentro da floresta, comparados a andares. No primeiro ano planta-se espécies
de ciclo curto, as espécies do “1º andar”: arroz, melancia, abóbora, batata-doce,
amendoim, maxixe. Elas dão proteção ao solo, acumulam matéria orgânica e fornecem abrigo para as mudas que serão plantadas em seguida, formando o 2º andar, como a mandioca, milho, quiabo, abacaxi. E assim o sistema vai se compondo,
intercalando espécies de diferentes andares, até completar a agrofloresta com as
grandes árvores da floresta, como a castanheira.
método sucessional

Esse método também se baseia nos diferentes estratos (andares) de uma floresta,
mas tem algumas diferenças. Todas as espécies desejadas são plantadas no mesmo momento. A principal lição deste método está na observação da natureza: uma
espécie se desenvolve, chega ao clímax e cede lugar para outra crescer. Assim, são
plantadas espécies de crescimento rápido, médio e longo, considerando que uma
irá cooperar para que a outra cresça bem. Assim como na floresta, quanto maior a
biodiversidade melhor. O método exige manejo de podas seletivas.

planta tudo de uma vez só e vai

cia de se preservar as nascentes e matas que pro-

manejando o sistema”. Para vencer

tegem os cursos d’água. No final, um lanche com

as resistências, Armin já implan-

produtos do próprio sítio é servido pela agricultora

tou três pequenos experimentos

Oliete Shoenarth Ramos, momento de reforçar que,

demonstrativos de agroflorestas

com cuidado e observando a natureza, as pequenas

entre as famílias envolvidas.

propriedades podem ser bastante férteis e diversificadas. Com as visitas guiadas, o projeto planta nas

Além do exemplo prático,
outro segredo do projeto do

gerações futuras a idéia de que, se forem preservadas, as nascentes não fogem mais para longe.

Gapa para disseminar as técnicas de recuperação e geração

vencendo o capim

de renda é o envolvimento das
escolas do município em muti-

Um dos desafios comuns à recuperação de matas

rões de plantio e visitas às áreas

ciliares na Bacia do Xingu é vencer o capim, comumen-

em recuperação. Numa dessas

te plantado até a beira dos córregos. Muito resistente,

áreas, no Córrego Tucano, Armin

em muitos casos o capim abafa o plantio rapidamente

e os agricultores criaram uma

e compromete a recuperação. A solução mais rápida

trilha interpretativa, com plaqui-

utilizada normalmente é o uso de herbicidas antes do

nhas identificando as espécies ali

plantio, o que é desaconselhável porque eles contami-

plantadas. As visitas das escolas

nam as águas e podem impedir o crescimento de ou-

à trilha incluem explicações so-

tras espécies na área afetada. Em Cláudia, esse desafio

bre o método de recuperação, os

foi vencido com engenhosidade. Em um trecho de 15

ciclos da natureza e a importân-

metros perto da nascente córrego Loreta, a estratégia
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para acabar com o capim foi gradear a área e em segui-

a sua dormência quebrada, para

da realizar o plantio com a máquina plantadeira. Foram

que nasçam nos anos seguin-

usados milho, feijão carioca e feijão-guandú em grande

tes. Depois do guandú crescido,

quantidade, misturados com mais de 15 espécies de

foram lançadas sementes de

árvores, arbustos e leguminosas. As escolhas se justifi-

manguba e pupunha.

cam. O milho foi usado porque cresce rápido e permite
aproveitamento econômico com sua colheita. Logo

tirando o gado dos córregos

em seguida nasce o feijão-carioca, que fecha a área
rapidamente, abafa o capim e também tem aproveita-

Reverter a degradação promovi-

mento econômico. Ambos favorecem o crescimento do

da pela criação de gado encontra

feijão-guandú, uma leguminosa alta, que demora para

uma série de limitações, especial-

crescer um pouco mais que o milho e o feijão-carioca,

mente para os pequenos proprie-

mas é uma excelente espécie pioneira.

tários. O modo mais econômico e
prático de dar de beber ao gado é

O guandú pode crescer mais de dois metros e joga

abrir a pastagem até os córregos.

bastante folha no chão, isso cria o ambiente ade-

Entretanto, há um forte risco de, em

quado para as demais espécies germinarem, ou seja,

alguns anos, a água secar. Isto por-

umidade e sombra. “O plantio também possibilita que

que a vegetação ajuda a regular o

pássaros façam ninhos na área!”, anima-se o técni-

volume dos córregos e rios ao lon-

co Armin Beh. “Agora com o guandú bem crescido,

go do ano e segura os sedimentos

pode-se cortá-lo em setembro para que ele abra

levados pelas chuvas. Sem a mata,

espaço para as outras plantas crescerem”. Ele ensina

terra, pedras, galhos e matéria

que não se deve cortar todo o guandú nesse período,

orgânica vão parar direto na água,

apenas abrir abre espaço para as outras espécies. Na

provocando o assoreamento.

nascente do Loreta, nem todas as sementes tiveram
Em Cláudia, Carlos Lazarim
GISELE NEULS/ICV

mobilizou a família e encontrou
uma boa solução para recuperar a
margem do córrego Tucano sem
deixar o gado com sede. Com apoio
da campanha Y Ikatu Xingu, ele, os
irmãos e os pais construíram uma
caixa d’água de ferrocimento de 10
mil litros em um dos seus sítios. Do
reservatório, a água é levada para
os bebedouros distribuídos pelo
pasto dos sítios de Omar e Oliete, e
Valdemar e Clementina Lazarim. A
água é puxada por uma roda d’água
e distribuída com canos para as
outras menores por gravidade, sem
gasto com energia elétrica. A caixa
custou R$ 1 mil, e o pedreiro contratado para fazer o serviço cobrou R$
80,00 por cada bebedouro de 2x1m,
com capacidade para mil litros. A
construção inspirou a família a fazer
novas caixas para coletar a água das
Armin Beh: técnica de reflorestamento depende da

chuvas, plano que deverá ser posto

qualidade do solo e dos interesses do proprietário

em prática ainda em 2008. n
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Reflorestamento e agrofloresta
animam pequenos agricultores
A catarinense Oliete Schoenarth mora há dois anos

com o Gapa. Fizemos, deu certo, e então veio muda,

na propriedade por onde passa um pequeno riacho

adubo, nós só entramos com o serviço. Queremos

formador do Córrego Loreta, no município de Cláu-

reflorestar mais para ter mais água.

dia. Seu marido, Osmar Lazarim, é um dos tucanos,
como a família é conhecida por causa do formato de
seus narizes. Até o início do projeto de recuperação

Como foi o plantio?
Nós plantamos quatro mil mudas. Começamos em

financiado pelo Fundo Xingu, da campanha Y Ikatu

novembro [do ano passado]. Meu marido trabalhou

Xingu, o riacho não tinha nome. Depois da iniciativa,

o tempo todo, e nos finais de semana meu cunhado

também passou a se chamar Tucano e recebeu uma

vinha, trazia gente, e plantamos tudo em um mês. A

trilha ecológica onde estudantes conhecem árvores e

gente via que a água tava morrendo, se não fizesse

aprendem a importância de cuidar das águas. Em 9,7

alguma coisa... Agora a gente tem que cuidar. Nessa

hectares, a família cria sete vacas leiteiras. Também

seca, com certeza alguma muda não vai aguentar e

produz verduras, legumes, frutas, mandioca e feijão.

a gente vai ter que ver como repor.

Construiu uma área de lazer junto à represa do sítio
e pretende, um dia, investir no turismo rural. Em entrevista, Oliete conta como participar do projeto vem
melhorando a vida da família.

Vocês conheciam a
produção com agrofloresta?

Vocês já perceberam alguma
diferença no sítio de novembro pra cá?
Ah, sim! Parece que a água tá mais limpa, cristalina.
Ano passado não dava nem pra lavar a roupa com
essa água. E o sítio fica mais bonito com as árvores
crescendo, a gente cuida com carinho, fica feliz de

No sul a gente planta a mandioca e umas carreiras

ver crescendo. Dá pra ver que tem mais passari-

ralas de milho no meio. Esse negócio a gente nunca

nhos também. Antes Tucano era só o nome do cór-

tinha plantado. No começo, quando fizeram o ninho

rego, agora os tucanos mesmo vêm aqui perto nas

de porca [sistema de plantio em forma circular, como

árvores, as araras também.

uma mandala] plantaram um monte de coisa e ficamos pensando: será que vai dar certo? Quando saiu
aquele pé de mandioca enorme, o cacho de banana

A área reflorestada não vai ter impacto
na produção, com menos área de pasto?

e os abacaxis carregadinhos, tudo junto, nós vimos

A gente dá um jeito. De que adianta ter o gado

que dá certo mesmo. Agora a gente já tá fazendo

e não ter uma mata bonita e água? Deus me livre

por tudo. Eu planto melancia com milho junto, to-

ficar sem água, a gente sem água não é nada! Ao

mate, tudo misturadinho. É muito melhor, de uma

invés de fazer falta pro gado, vai ajudar, vai ser um

cova você colhe dois, três tipos de coisa. E o adubo e

sítio mais bonito, bom pra gente viver. Quem vive

a uréia as vacas me dão de graça.

sem bicho, sem mata, sem água?

Por que vocês resolveram
recuperar a mata ciliar do córrego?

ARMIN BEH/GAPA

entrevista

Quais são os planos de vocês
para o futuro na propriedade?

Desde quando morávamos no Sul, sempre cuidamos

Eu imagino ela muito mais bonita, as árvores bem

da natureza. Nossa terra sempre teve mata, água

grandes, a mata fechada, a água mais bonita, mais

boa e bichos. Quando compramos a propriedade,

forte. Nós queremos caprichar, a parte que tem de

tava meio feinha, sem nada, e devagarinho começa-

reflorestar quero ver fechada. A renda do gado dá

mos a recuperar. No começo foi difícil porque não

pra gente se manter por enquanto, mas reflorestan-

tinha incentivo. Começamos a comprar mudas, mas

do, bastante gente pode vir ver, passar um dia. Tem

não dava pra ter que chega. Daí veio o Armin [enge-

bastante gente que gosta de andar na mata, quem

nheiro florestal do Gapa] e propôs de fazer o projeto

sabe dá certo? É gostoso ver a natureza. n
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Recuperar para

não ficar sem água
Em Marcelândia (MT), pecuarista teme
a diminuição das minas d’água em sua
propriedade e vê na restauração de
nascentes e matas ciliares a possibilidade
de transformar seu patrimônio em um bom
lugar para os netos viverem

julio josé da silva,
proprietário da
fazenda serra verde

FOTO MAIOR: DIANA SUZETE/ICV ; FOTO MENOR: MARIA ELISA CORRÊA/ICV

Maria Elisa Corrêa
Instituto Centro de Vida (ICV)

Nascente em recuperação está logo na
entrada da Fazenda Serra Verde
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a

quem está fazendo

os 70 anos de idade, Júlio

muitos amigos que saíram do Sul para criar gado em

José da Silva não dá sinais

Mato Grosso. “Um monte de amigos meus veio para

de que tão cedo vai parar

cá e eu já estava bem doidinho para vir embora. Uma

de cuidar de suas propriedades. É

que eu não agüentava mais o frio e outra que tudo

difícil encontrá-lo em casa durante

que a gente fazia era sacrificado. Tinha que ter cocho,

o dia, e para ouvir um pouco de

se não tivesse dinheiro, não engordava o boi. Quan-

sua história o jeito foi encontrá-lo

do tinha um milhinho pra vender, todo mundo tinha

na hora do jantar.

também e o preço ia lá embaixo”.

Com a atenção voltada para um

Quando lhe pergunto sobre qual o estado de

noticiário rural da televisão, Seu

suas propriedades quando foram compradas, Seu

Júlio me recebe com boa vontade e

Julio me explica que apenas uma delas foi desma-

simpatia. Entre uma notícia e outra,

tada para abertura de pastagem e mesmo assim

trocamos algumas palavras sobre

respeitando as matas ciliares e nascentes. Mas de

assuntos gerais. Assim que a ân-

acordo com ele, o fogo na época da seca acabou

cora do telejornal rural termina de

com tudo. “Eu e minha mulher já ficamos até duas

passar o preço da arroba do boi e

horas da madrugada apagando fogo, arriscando ser

a previsão do tempo para a região,

mordido por cobra”.

ele me convida para sentar à mesa
da cozinha para conversarmos.

Preservar o que conseguiu com seu trabalho e deixar um bom lugar para seus netos viverem foi o que

Seu Julio é um dos 14 proprieBANCO DE IMAGENS/ICV

tários envolvidos no projeto de
recuperação de nascentes e matas
ciliares promovido pela campanha
Y Ikatu Xingu.
na Sub-bacia do Rio ManissauáMiçú, mais conhecido como Manito, um importante afluente do Rio
Xingu. Durante o período da chuva
deste ano, foram plantadas em
torno de 400 mudas em volta de
uma nascente do córrego Matrinchã, em sua propriedade.
Em Mato Grosso há 18 anos,
o proprietário rural que veio de
Santa Catarina se orgulha de ter
conseguido construir um bom
patrimônio. “Vim pra cá pra formar
50 alqueires de pasto e daí eu
comprei 1.200 alqueires de uma
terra com mato e madeira. Depois
comprei mais 200 alqueires. Hoje
são 2.480 alqueires de terra, com
600 e pouco de pasto”.
Técnicos avaliam extensão da área a ser recuperada.

Pai de nove filhos, conta que
a mudança seguiu o exemplo de

Todos os córregos da propriedade de Seu Júlio
desaguam no Rio Matrinchã
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motivou Seu Julio a fazer parte do projeto de recuperação de áreas degradadas de Marcelândia. Vendo
os exemplos de outras ações, ele se sensibilizou e
resolveu colocar a mão na massa também.
“Há uns seis anos atrás veio um advogado falar que
ia ser obrigatório [recuperar as APPs] e eu briguei
com ele, disse que não ia fazer esse negócio. E de um
ano pra cá a gente começou a ver que se não cuidar a

a gente começou
a ver que se não
cuidar a gente vai
eliminar as minas
de água.

gente vai eliminar as minas d’água. Então, é necessário e vamos fazer. Mesmo naquelas áreas que a gente

reza e para a sustentabilidade

já comprou desmatadas. Tem gente que plantou ca-

de seu negócio. “Agora eu estou

pim até na barranquinha do rio. E agora o que é que

sentindo, eu tenho uma fazenda

vamos fazer, tem que recuperar, né?”

que está tudo sertão, e lá tinha
todo tipo de pássaro, de ani-

A propriedade do Seu Julio que faz parte da

mais. É muito pouco o que você

iniciativa-piloto de recuperação é a Serra Verde,

consegue ver de bicho. Então eu

onde ele represou uma nascente. Ele confessa se

acho bom recuperar, mesmo que

arrepender das coisas que fez em suas proprieda-

eu estou quase no fim da vida,

des sem saber o que isso acarretaria para a natu-

mas eu quero fazer, é importante
conservar. Sei que a gente tem
que recuperar a flora, porque

DIANA SUZETE/ICV

quando você faz isso você também acaba recuperando a fauna,
que são os peixes que vão vir
buscar alimento nas beiras de
rios, os passarinhos e um monte
de outros bichos”.
O projeto-piloto de Marcelândia vai recuperar 50 hectares de
áreas degradadas nos córregos
Matrinchã, Beija-Flor e Bagres,
experimentando diferentes
técnicas para restaurar uma

PREFEITURA DE MARCELÂNDIA

nascente, um trecho de matas
de beira de rio e uma voçoroca
provocada pela combinação de
desmatamento, pisoteio do gado
e chuvas.
A iniciativa começou experimentando o plantio de 5 hectares com o método tradicional do
plantio de mudas – amplamente
aceito no senso comum como a
principal técnica de recuperação.
Na próxima estação de chuvas,
No alto: nascente que Seu Júlio quer recuperar; acima:

outras técnicas serão testadas

Marcelândia se mobiliza para preservar o Rio Manito

para efeito de comparação. n
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quem está fazendo

O jovem Yudja, Tawaiku Juruna,
coleta sementes com técnica de
escalada em árvores

Índios mobilizam-se para

proteger as cabeceiras do Xingu

Oswaldo Braga de Souza
(com colaboração de Kátia Ono)
Instituto Socioambiental (ISA)

ACERVO ISA

Comunidades do Parque Indígena do Xingu estão
coletando e conhecendo ainda mais sementes de
espécies nativas. Material está abastecendo projetos de
recuperação florestal. Perspectiva é de ampliação da
participação das aldeias na campanha Y Ikatu Xingu
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a

té alguns anos seria quase impossível ima-

Indígena Diauarum, das aldeias

ginar uma iniciativa que aliasse geração de

Maitiri, Paksamba e Pequizal.

renda para povos indígenas, produção de

“Achamos que futuramente a

conhecimento sobre espécies vegetais nativas e o

campanha trará bons resultados,

reflorestamento de áreas degradadas. Ainda mais na

com a recuperação de várias áreas.

Bacia do Xingu no Mato Grosso, onde o desmatamen-

É isso que esperamos”.

to de parte das matas de beira de rio transformou-se
numa ameaça não apenas aos moradores do Parque

O trabalho dos Yudja despertou

Indígena do Xingu (PIX), mas a toda população dos

a curiosidade de outras etnias.

35 municípios localizados parcial ou integralmente na

Jovens Ikpeng, Kaiabi, Kĩsêdjê e

região. A situação, no entanto, está mudando e abre

Panará vêm acompanhando as

uma nova perspectiva no relacionamento entre índios

reuniões e oficinas para a orga-

e não-índios.

nização da rede de sementes do
Xingu, outra articulação da campa-

Comunidades do PIX estão participando do esforço

nha. A comunidade Ikpeng, por

para recuperar e proteger as nascentes e matas cilia-

meio do Movimento dos Jovens

res das cabeceiras do Xingu. Desde o ano passado, 33

Ikpeng (MJI), iniciará neste ano um

coletores familiares do povo Yudja comercializaram

trabalho de reconhecimento das

aproximadamente 300 kg de sementes de 24 espécies

plantas com potencial para coleta.

nativas como o murici, bacaba e olandi – espécies de
domínio público destinadas exclusivamente à recuperação de matas ciliares.

A rede está sendo estruturada
para facilitar a troca e o comércio
das sementes, o intercâmbio de

O material está sendo usado no projeto Recupe-

conhecimentos e experiências

rando as Nascentes e Matas Ciliares: um Exemplo de

sobre as melhores formas de

Concertação Intersetorial, promovido em São José do

plantar e usar as espécies nativas

Xingu (MT) pela campanha Y Ikatu Xingu com apoio

da região (confira na página 45).

do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). O

Jovens do PIX estão tendo parti-

objetivo da iniciativa é reflorestar 140 hectares de

cipação importante na iniciativa.

APPs distribuídos por dois lotes de um assentamen-

Nos dois encontros da articulação

to de reforma agrária, sete propriedades com mais

já realizados até agora, eles parti-

de cinco mil hectares e margens de um córrego que

lharam conhecimentos e técnicas

nasce dentro da cidade. Uma das propriedades parti-

de identificação, coleta e benefi-

cipantes é a Fazenda Bang Bang, de Luiz Carlos Nunes
ACERVO ISA

Castelo, que já comprou quase duas toneladas de
sementes dos Yudja, dos Kayapó e de outros moradores da região (saiba mais na página 6).
Depois de passar por uma série de debates em
suas comunidades, os indígenas decidiram aderir à
mobilização com a expectativa não apenas de gerar
renda, mas também de restaurar as cabeceiras dos
rios com plantas que alimentam peixes e outros
animais importantes em sua dieta alimentar. “Fizemos
várias reuniões para decidir vender as sementes para
a campanha. A comunidade acha um trabalho importante. Estamos preocupados com as nascentes”, disse
Yabaiwá Yudjá, presidente da Associação Yarikayu. A

Oficina na aldeia Moygu apresentou

organização representa os Yudja e está intermediando

algumas das principais iniciativas

a venda das sementes obtidas por famílias do Posto

da campanha para os índios
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quem está fazendo

ciamento. Em abril, Tawaiku Yudja
e Wayge Ikpeng ministraram uma
oficina de escalada em árvores
para a coleta de sementes florestais durante o segundo encontro
da rede, realizado em São José
do Xingu. Os dois escaladores
apresentaram equipamentos
de alpinismo e coordenaram

achamos que futuramente
a campanha trará bons
resultados, com a

recuperação de várias

áreas. é isso que esperamos.
Maware Juruna

exercícios práticos com os 37
participantes do evento, entre
agricultores, técnicos, viveristas e
representantes dos povos Kaiabi
e Kĩsêdjê, além dos Ikpeng e
Yudja.
projeto de manejo

Desde 2001, o Programa Xingu
do ISA desenvolve um trabalho
de capacitação de jovens dentro
do projeto de manejo de recursos naturais e desenvolvimento

Jovens conheceram algumas técnicas agroflorestais

de alternativas econômicas para

na oficina realizada na aldeia do povo Ikpeng

comunidades do PIX. Uma série
de cursos e oficinas sobre a coleta
e o beneficiamento de semen-

promoveram, entre 5 e 10 de novembro de 2007, uma

tes florestais já foram realizados

oficina temática na aldeia Moygu, do povo Ikpeng.

para estimular o plantio em áreas
das comunidades. Vários jovens

No encontro, foram abordadas algumas das

tornaram-se bons escaladores e

principais iniciativas da campanha, como ações de

vêm coletando sementes com fins

reflorestamento, a implantação de sistemas agroflo-

comerciais. Na comunidade Yudja,

restais (SAFs) e a formação de agentes socioambien-

foram feitas pesquisas em campo

tais. Foram apresentadas ainda informações sobre a

reunindo jovens e velhos para

participação dos vários segmentos envolvidos, como

a identificação de matrizes, do

os povos Kĩsêdjê e Yudja, assentados, agricultores

calendário das espécies e dos seus

familiares, produtores rurais, prefeituras e escolas.

principais dispersores e polinizadores. O processo de coleta gerou

A oficina abriu espaço para as próprias práticas

ainda várias informações sobre os

agrícolas e conservacionistas dos indígenas e discu-

ambientes onde ocorrem essas es-

tiu os principais impactos do desmatamento e das

pécies, seu manejo e o tratamento

queimadas dentro e fora do PIX. Ocorreram expla-

adequado das sementes.

nações teóricas e exercícios práticos de técnicas
agroflorestais que vêm sendo usadas nos projetos

oficina

da campanha. Os participantes coletaram sementes,
aprenderam formas de manuseá-las e plantá-las,

Como parte dessas iniciativas de

implantaram SAFs com espécies nativas e frutíferas

capacitação e envolvimento das

em pequenas áreas experimentais em suas roças e

comunidades indígenas na cam-

quintais. Durante a oficina, também ocorreu uma feira

panha Y Ikatu Xingu, o ISA e o MJI

de troca de sementes. n
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articulação

FOTOS: Ana Lúcia Manzano Deluci

Rede de
sementes
Agricultores, técnicos e
indígenas articulam troca de
sementes, conhecimentos e
experiências para abastecer
projetos de recuperação
Oswaldo Braga de Souza
Instituto Socioambiental (ISA)
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articulação

P

rodutores rurais, viveiros pú-

rodovias BR-158 e BR-163: Nova Xavantina, Água Boa,

blicos e particulares carecem

Querência, Canarana, Gaúcha do Norte, Bom Jesus do

cada vez mais de matéria-

Araguaia, São José do Xingu, Confresa e São Félix do

prima para plantios e a produção de

Araguaia; Cláudia, Marcelândia, Alta Floresta, Lucas do

mudas no âmbito de projetos de

Rio Verde e Apiacás. Perto de 120 espécies do Cerrado

recuperação florestal da campa-

e 100 espécies da floresta de transição entre o Cerrado

nha Y Ikatu Xingu, mas também

e a Floresta Amazônica estão sendo transacionadas. Os

em várias iniciativas autônomas.

participantes estão sendo acompanhados por técnicos

Para atender essa demanda, surgiu

de instituições parceiras como o ISA, Comissão Pastoral

a idéia de articular uma rede de

da Terra (CPT), Formad, ICV e Sindicato de Trabalhado-

coletores de sementes na Bacia do

res Rurais de Lucas do Rio Verde. Mais dois encontros

Xingu no Mato Grosso.

estão agendados para 2008.

Em 2007, organizações da cam-

“Alguns coletores são multiplicadores que trabalham

panha começaram a reunir pessoas,

com uma comunidade, familiares ou amigos”, informa

comunidades e outras entidades

Eduardo Malta Campos Filho, biólogo do ISA. Ele conta

que já trabalhavam com sementes

que alguns grupos já têm bastante gente com conhe-

de espécies nativas ou que queriam

cimento e uma coleta mais estruturada. Outros, ainda

iniciar o trabalho. Nasceu então a

estão começando e capacitando-se para saber como se

Rede de Sementes do Xingu, cujo

engajar da melhor forma.

objetivo é facilitar a troca e o comércio das sementes, o intercâm-

A rede usa como referência uma tabela de preços

bio de conhecimentos e experiên-

baseada no trabalho necessário para a coleta. Sementes

cias sobre o assunto.

raras, muito pequenas e difíceis de limpar chegam a
custar R$ 500 o quilo. Outras maiores e mais abundan-

Em novembro de 2007, a articulação promoveu o primeiro encontro

tes podem custar entre R$ 0,10 e R$ 0,50 o quilo. “No
início, algumas pessoas ficam um pouco descrentes

de coletores de sementes da Bacia
MARIA ELISA CORRÊA/ICV

do Xingu no Mato Grosso. Foram
discutidas técnicas de identificação,
coleta, beneficiamento, armazenamento e plantio. O evento
aconteceu na Emfaque e reuniu 42
agricultores familiares, estudantes, professores e técnicos de dez
municípios, além de representantes
de três povos indígenas. Lá foram
traçadas as principais linhas de
atuação da rede. Em abril de 2008,
outro encontro ocorreu em São José
do Xingu, onde foram debatidas
questões de comunicação entre os
coletores, logística, preços, cronogramas de entrega e encomendas.
Nos eventos, foram tratados ainda
temas como legislação, controle de
qualidade e marcação de matrizes.
A rede conta hoje com 30 pessoas
de 15 municípios nos eixos das

João Fleuri Lopes é coletor de sementes e cuida do
viveiro de Marcelândia
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de entrar no mato e ir atrás das sementes. Porém,
logo que verificam que a atividade pode render mais
do que uma empreita em uma fazenda vizinha, por
exemplo, começam a se mobilizar”, conta Malta. De
acordo com o técnico, a coleta pode se tornar uma
fonte de renda para agricultores familiares e comunidades tradicionais. “Para os índios, é possível coletar

a coleta pode tornar-se
uma fonte de renda para
agricultores familiares e

comunidades tradicionais.

sementes durante a pesca, a caça, a procura por
madeira. A rotina não é muito alterada.”

sua raridade, seus habitats preferidos, entre outros. Aprender técnicas

Malta acrescenta que as informações recolhidas pela

de alpinismo (rapel) pode ser útil

rede podem ser importantes na identificação das espé-

para coletar sementes de grandes

cies da região, o que poderá ser feito mais tarde, nos

árvores. Isso demanda um bom

herbários das universidades. “Esse processo de identifi-

treinamento e equipamento seguro.

cação demora algum tempo. Enquanto isso já estamos

“É fundamental observar o tipo de

plantando as árvores e tentando conhecê-las melhor.”

vegetação. A época de coleta, o

Muitas espécies da Bacia do Xingu são desconhecidas

tempo de maturação da semente

pela ciência, mas integram o acervo de conhecimentos

de cada espécie, o número mínimo

de populações indígenas e outros moradores.

de árvores matrizes, a forma de beneficiamento e a forma de armaze-

casas de semente

namento.”, diz Malta. Após a coleta
e beneficiamento, as sementes são

“Lidar com sementes é fácil, mas não podemos

encaminhadas para armazenamento

esquecer que fazer esse trabalho também é lidar com a

em casas de semente. Atualmente,

grande biodiversidade da Amazônia”, diz Malta. O grau

a rede tem três dessas instalações:

de dificuldade de colher uma determinada espécie de-

a maior e mais bem equipada, em

pende do tamanho da planta, da forma da semente, da

Canarana, e outras duas em Gaúcha
do Norte e São José do Xingu. Nes-

CLÁUDIA ALVES/CPT

ses locais, também existem viveiros
e são realizados testes de germinação e a identificação botânica.
No ano de 2006, a comunidade
do Projeto de Assentamento Coutinho União, em Querência, coletou
900 kg de sementes de 76 espécies
nativas. Em Canarana, um festival de
sementes da comunidade escolar
e um grupo familiar conseguiram
reunir mais de duas toneladas de
sementes de 90 espécies nativas. Em
2007, o total de sementes recolhido
em Canarana, Gaúcha do Norte e
São José do Xingu chegou a cinco
toneladas de aproximadamente
120 espécies nativas. A expectativa é que a rede consiga recolher
cerca de oito toneladas em 2008,
Oficina de escalada para coleta em árvores realizada no

o suficiente para reflorestar ou

segundo encontro da rede de sementes

enriquecer até 500 hectares. n
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passo-a-passo

Os primeiros passos para a

recuperação de áreas degradadas
A primeira coisa a fazer para recuperar uma mata ciliar é identificar o que a está
degradando e avaliar seu potencial de regeneração natural. Em alguns casos, é
preciso plantar árvores, mas em outros bastará isolá-la e não mais utilizá-la. Confira
a seguir alguns passos para fazer um breve diagnóstico de uma área degradada.
Eduardo Malta Campos Filho
Instituto Socioambiental (ISA)

1o passo

2o passo

identificando a área de
preservação permanente

potencial de regeneração natural

1) Meça a largura do rio no

1) Há cobertura de folhas no
chão, sementes e malha
de raízes? Se houver,
provavelmente não será
preciso plantar.

seu limite máximo de inundação na época da cheia. A
partir daí começa a faixa da
APP, cuja largura é proporcional à do curso de água
(veja ilustração abaixo).
Leito do rio na vazante

2) Há plantas nativas regenerando-se no local após o isolamento? Se houver mais que
uma a cada 4m2 (espaçamento de 2x2 m), em média, não é
necessário plantio de árvores,
apenas enriquecimento.
sem regeneração natural

Leito do rio na cheia

+ de 600m
500m

1

3) A área é distante de remanescentes de vegetação
nativa? Se não houver árvores
nativas próximas que estejam
fornecendo sementes naturalmente, é provável que seja
necessário plantá-las.

Observação: De acordo
com o código estadual do
meio ambiente do MT, ao
redor de uma nascente
exige uma APP com
um raio de 100 metros,
igualmente as lagoas ou
lagos e reservatórios d’água
naturais ou artificiais,
represas hidrelétricas
ou de uso múltiplo
cuja largura mínima
também é de
100 metros

4

2

com regeneração natural

3

FOTOS 1,4 E ILUSTRAÇÃO : EDUARDO MALTA/ISA; 2: CASSIANO MARMET/ISA; 3: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

200 a 600m
200m

0 a 50m
50m

Largura mínima
da APP (de cada
lado do rio)

100m

Largura do
curso d´água

50 a 200m

Área de Preservação
Permanente (APP)
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3o passo
identificando o tipo de vegetação a restaurar

As plantas nativas têm adaptações próprias aos diferentes tipos de solo e regimes de chuva
de uma região. Usar as espécies corretas é essencial. Confira onde ocorrem algumas delas.
no cerrado

1) Cerrado, Cerrado-denso ou

na floresta

1) Floresta de Brejo (ou Mata

Cerradão. Área com solo seco
o ano todo, isto é, ela não encharca nem é inundada. São
comuns cagaita, mangaba,
mama-cadela, barbatimão,
baru etc.

Paludosa, Mata de Varjão). Se o
solo é encharcado, ao redor de
nascentes e beiras de rio muito
planas, tanto no Cerrado quanto
na Floresta. Ocorrem o buriti,
cambará, camaçari, olandi.

3) Mata de Transição (Floresta
Estacional Perenifólia). É
aquele tipo de vegetação que
sofre de quatro a seis meses
de seca por ano, mas perde
no máximo 20% das suas folhas nesse período. Em geral,
são encontrados o canelão,
favela e mangue.

5
8

2) Campos Úmidos, Murunduns,

FOTO 5, 10, 11: ACERVO ISA; 6, 8, 9: EDUARDO MALTA/ISA; 7: ROSELY SANCHES/ISA

Campo Limpo e Veredas.
Área que encharca ou é inundada. São comuns o buriti e
buritirana. Nos murunduns,
são freqüentes o murici-dobrejo e o pequi.

2) Mata ciliar (também chamada
de Floresta Ribeirinha, Mata de
Galeria e Floresta Ripária). Área
ao redor de nascentes e beiras
de rio, com lençol freático raso
e/ou que sofre inundações
periódicas, sem encharcamento
prolongado. São comuns o paupombo, ingá, sangra-d’água,
carvoeiro-do-brejo.

10

4)Floresta Ombrófila. A área
sofre, no máximo, quatro meses
de seca por ano. Pode ter
castanha-do-pará e mogno,
por exemplo.

6

7

9

11
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passo-a-passo

4o passo
identificando o tipo e intensidade de degradação

Em algumas situações, é viável apenas isolar a área e deixar que ela se regenere naturalmente.
Isso vai depender das características e do tempo que durou a atividade degradadora e da
proximidade de remanescentes de vegetação nativa:
desmatamento recente

• A vegetação tem boa capacidade de regeneração; mesmo
assim pode-se enriquecê-la

quando há erosão

• Não existe capacidade de regeneração; é preciso controlar a erosão em primeiro lugar

agricultura

• Não há mais sementes nativas
armazenadas no solo; se não
há florestas próximas de
onde as sementes possam
vir, também será necessário
plantar árvores

12

pecuária

14

fogo

• Há boa capacidade de regeneração no Cerrado, mas nas
florestas ela é pequena

17

mineração, áreas de
corte ou aterro

• A primeira coisa é recuperar
a terra com leguminosas inoculadas e outras plantas de
crescimento rápido; se não há
florestas próximas, também
será preciso reflorestar

15

13

16

18

FOTOS 12,14 A 17: EDUARDO MALTA/ISA; 13: OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA; 18: CASSIANO MARMET/ISA

• É indispensável isolar a área
com cerca e observar se
há regeneração natural; se
surgirem plantas nativas,
pode ser feito sobrepastejo
controlado para diminuir o
vigor do capim, contanto que
isso não acentue a compactação ou erosão do solo; se
a vegetação nativa não se
recuperar espontaneamente,
será preciso reflorestar
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fonte de recursos

Onde encontrar financiamento
para recuperação florestal
É possível acessar financiamentos para ações de

bb florestal

recuperação de Áreas de Preservação Permanente e

Programa de Investimento, Custeio e Comercializa-

recomposição de Reserva Legal. Os principais ban-

ção Florestal. É destinado a produtores rurais, coope-

cos com linhas de crédito específicas para isso são o

rativas e agroindústrias e seu foco é o financiamento

BNDES e Banco do Brasil. Para recuperação em áreas

de atividades florestais para fins econômicos. Entre

públicas, o governo de Mato Grosso possui o Fundo

as linhas de crédito deste programa estão o BNDES

MT Floresta, que também apóia projetos específicos

Propflora e o FCO Pronatureza que financiam a re-

para a agricultura familiar.

composição e manutenção de Áreas de Preservação
Permanente e de Reservas Legais. O Propflora tam-

Segundo a assessoria de comunicação do BNDES, a

bém oferece investimento e custeio para recompo-

demanda por esses recursos ainda é pequena, mas o

sição e manutenção das Áreas de Preservação Per-

banco tem se esforçado para que ela aumente, ofe-

manente e Reserva Legal, quando necessárias para

recendo financiamento com juros mais baixos. Um

o desenvolvimento das atividades agropecuárias na

projeto pode levar de 3 a 12 meses para ser avaliado e

propriedade. O limite de financiamento para mini e

aprovado, dependendo da sua complexidade e da ra-

pequenos produtores é de 80%; e para os demais pro-

pidez com que o cliente atente às exigências do banco

dutores, até 70%. Cooperativas e associações tam-

durante o processo de análise. Segundo o BNDES, a

bém podem acessar. O valor máximo financiável é R$

média de análise e aprovação é de 6 meses. Veja abaixo

200 mil, com prazo para pagamento de até 12 anos e

as linhas disponíveis e as condições gerais de acesso.

carência de até 18 meses. Os juros e encargos somam
6,75% ao ano. Já o FCO Pronatureza oferece até R$

Para as propriedades que estão no Bioma Amazônia

4,8 milhões para possibilitar o aproveitamento flo-

acessarem esses financiamentos, é necessário que te-

restal de áreas degradadas ou alteradas. O limite de

nham a licença ambiental de suas propriedades, a LAU

financiamento varia conforme o aporte do produtor

- Licença Ambiental Única. A exigência é uma resolu-

e o tipo de renda do município onde se localiza o em-

ção do Banco Central, publicada em fevereiro de 2008.

preendimento, e pode ser pago em até 20 anos. Os
juros e encargos para o mini produtor são de 6% ao

bndes meio ambiente

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

ano; para pequeno e médio produtor, 8,75% ao ano; e
para grandes produtores são de 10,75% ao ano.

e Social tem um programa de investimentos em
meio ambiente que oferece financiamento para re-

mt floresta

cuperação de matas ciliares e controle de erosão; e

O MT Floresta é o Fundo de Desenvolvimento Flo-

formação, recuperação, manutenção, preservação,

restal do Estado de Mato Grosso, criado em 2005

monitoramento e compensação de áreas de Reser-

como parte da política florestal do Estado. Esse fun-

va Legal e Áreas de Preservação Permanente. Os

do começou a funcionar em 2006 e tem como objeti-

recursos podem ser acessados diretamente com o

vo dispor de recursos para fiscalização, recuperação

BNDES ou através de instituição financeira creden-

florestal e educação ambiental. Os recursos do Fun-

ciada. A participação do BNDES cobre até 90% do

do são oriundos do recolhimento da taxa florestal,

valor financiável. Para operações diretamente com

aplicações financeiras e dotações orçamentárias

o BNDES, a taxa de juros é composta pelo TJLP + 1%

do Estado. Também pode receber recursos de doa-

ao ano de remuneração do BNDES + taxa de risco de

ções. A gestão dos recursos é realizada por um Con-

crédito, calculada conforme o risco do beneficiário.

selho Gestor, que tem atribuição definir, mediante

No caso de apoio indireto, o cálculo inclui as taxas de

critérios técnicos, as ações e as regiões prioritárias

intermediação financeira e remuneração da institui-

de desenvolvimento florestal, além de promover a

ção financeira que intermedia o negócio.

implantação do processo de certificação florestal.
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O conselho é paritariamente composto por repre-

pronaf floresta

sentantes do governo estadual, da sociedade civil

Trata-se da linha crédito de investimento para

organizada e do setor produtivo. Os recursos para

Sistemas Agroflorestais do Pronaf - Programa

recuperação podem ser acessados através da Secre-

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-

taria de Desenvolvimento Rural de MT. Recuperação

liar. Oferece crédito de até R$ 10 mil para recom-

de áreas degradadas é uma das linhas permanentes

posição e manutenção de Áreas de Preservação

de crédito, mas as regras para acesso aos recursos

Permanente e Reserva Legal e recuperação

ainda não foram totalmente definidas e poucos

de áreas degradadas, para o cumprimento de

projetos foram aprovados. Os projetos inscritos são

legislação ambiental. Os recursos também es-

analisados por uma equipe técnica da Seder e pelo

tão disponíveis para investimento em sistemas

Conselho. Informações sobre como acessar estão

agroflorestais, exploração extrativista, plano

disponíveis no site www.seder.mt.gov.br ou pelo

de manejo e manejo florestal, enriquecimento

telefone (65) 3613-6200. Os recursos são destinados

de áreas que já apresentam cobertura florestal.

prioritariamente para a agricultura familiar e áreas

A taxa de juros é de 1% ao ano e o prazo de reem-

públicas, com financiamento a fundo perdido.

bolso de 12 anos.

Licença ambiental para propriedade rural
O licenciamento ambiental é fundamental para acessar

última alteração contratual no caso de empresa com

os financiamentos no Bioma Amazônia. Para obter a Li-

cotas limitadas; comprovante de endereço);

cença Ambiental Única (LAU), a Secretaria Estadual de
Meio Ambiente de MT elaborou roteiros detalhados,

Reunir a documentação da propriedade, com cópias

com toda a documentação necessária para cada tipo

autenticadas de tudo (Matrícula do imóvel; Escritura

de propriedade (matriculada, posse, arrendada etc.). Se

pública; Certidão de posse; etc);

sua propriedade tiver Áreas de Preservação Permanentes degradadas para serem recuperadas ou a Reserva

Reunir a documentação geográfica da propriedade (Cro-

Legal incompleta, é importante encaminhar os Planos

qui de acesso; mapa impresso e em CD da propriedade;

de Recuperação de Área Degradada junto com o reque-

relatório técnico da propriedade com caracterização da

rimento da LAU, assim você terá um processo único e

cobertura vegetal, hidrografia, relevo, características e

completo, que tramitará com mais rapidez. Lembre-se

uso do solo, benfeitorias, situação da APP e RL).

de que é preciso ter a LAU para apresentar projetos de
manejo florestal sustentável e de reflorestamento.

Para micro e pequenas propriedades, até 50 hectares, não é necessário contratar responsável técnico.

Veja o que é preciso fazer para obter a LAU:

Nesse caso, os proprietários devem retirar o requerimento padrão nos escritórios regionais da Sema-MT,

Procurar os roteiros e formulários adequados para

preencher todos os campos, reunir cópias da sua do-

seu caso. Os processos são diferentes para proprieda-

cumentação (RG, CPF, endereço), cópia autenticada

des até 50ha e maiores que 50ha;

do documento do imóvel rural; e o croqui detalhado
da propriedade com coordenadas geográficas, APP,

Contratar os serviços de um responsável técnico, que

Reserva Legal e áreas desmatadas. Só é obrigatória

pode ser engenheiro florestal ou agrônomo. Nos ca-

a contratação de um responsável técnico no caso de

sos de exploração de recursos florestais é obrigatório

exploração florestal com volumetria acima de 15m³/

que seja engenheiro florestal;

ha, atividade para a qual é necessária ART e inventário
florestal. Veja mais informações e acesse os roteiros

Produzir e reunir a documentação do requerente (có-

para o processo de licenciamento no site da Sema

pias autenticadas do RG e CPF; cópia da ata da última

(http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam/) ou

assembléia no caso de sociedade anônima; cópia da

procure informações nos escritórios da secretaria.
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Governança florestal na

Bacia do Xingu no Mato Grosso

a

governança é uma poderosa forma de com-

cou-se então ampliar o trabalho

partilhar decisões em que organizações com

que realizavam para construir uma

diferentes interesses coordenam suas ações.

proposta de gestão integrada dos

Ela encoraja um conjunto de atores a perseguir obje-

recursos hídricos e florestais das

tivos prioritários, promove mecanismos reguladores e

cabeceiras do Xingu. O projeto

a circulação de informações, além de ampliar a capa-

abrange iniciativas de reflores-

cidade de alcançar consensos para executar projetos

tamento de áreas degradadas;

e iniciativas de forma articulada.

pesquisa e difusão das técnicas
de recuperação de matas ciliares

Promover governança ambiental por meio de ações

entre pequenos, médios e gran-

de conservação e gestão sustentável dos recursos

des proprietários; fortalecimento

florestais é o objetivo do consórcio criado em 2007

de organizações locais; gestão

com participação do Fórum Mato-Grossense de Meio

ambiental e ordenamento territo-

Ambiente e Desenvolvimento (FORMAD), ICV, Ipam,

rial. A idéia é disseminar práticas e

ISA e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do

tecnologias sustentáveis.

Rio Verde. Hoje, o projeto Governança Florestal nas
Cabeceiras do Xingu é a mais importante iniciativa da

a semente para a

campanha Y Ikatu Xingu.

sensibilização socioambiental

Em 2006, o ISA mobilizou parceiros para concorrer

A mobilização da comunidade
escolar tem sido outra tônica do

ações socioambientais no Brasil. O projeto elaborado

Governança Florestal e da cam-

baseou-se na campanha, que já contava também com

panha Y Ikatu Xingu. Em maio,

a participação das outras quatro organizações. Bus-

começou o Festival de Sementes

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

a um edital da União Européia de financiamento de

Participantes da formação de agentes socioambientais visitam viveiro de São José do Xingu

www.yikatuxingu.org.br

para-site.indd 55

55

30/9/2008 17:36:19

gestão

de Canarana. Cerca de quatro mil

deverão beneficiá-las e armazená-las. Estudantes e

alunos das 14 escolas do município

professores receberão orientação sobre as espécies

devem coletar sementes de espé-

mais indicadas para a coleta e o período mais apro-

cies nativas para abastecer o viveiro

priado para ela. Contarão pontos na competição não

municipal, sensibilizar a comunidade

apenas a quantidade de material recolhido, mas tam-

sobre a temática ambiental e incen-

bém a sua diversidade. A expectativa é que as escolas

tivar o aprendizado sobre as matas

desenvolvam ainda trabalhos pedagógicos e debates

de beira de rio.

sobre a temática ambiental.

O viveiro está fornecendo mudas

Em Marcelândia, a coleta de sementes já foi tema

para projetos de reflorestamento

de dois cursos. O primeiro capacitou um grupo de

da campanha. Elas também fica-

agricultores e técnicos para reconhecer e coletar

rão à disposição da comunidade.

sementes, inclusive com técnicas de escalada em

Os alunos que se destacarem vão

árvores. O segundo, no viveiro do assentamento Bom

participar de passeios no campus

Jaguar, mobilizou jovens da comunidade para apren-

da Unemat, em Nova Xavantina,

der métodos de coleta, armazenamento e quebra de

em áreas de recuperação e trilhas

dormência com o objetivo de formar multiplicadores.

ecológicas. A escola que se sobressair também receberá um conjunto

formações e capacitações

de livros sobre meio ambiente. O
festival é promovido pelas secre-

Uma primeira formação de 42 agentes socioambien-

tarias municipais de Agricultura e

tais foi promovida pelo projeto em São José do Xingu,

Meio Ambiente e de Educação, em

entre junho de 2007 e abril de 2008. Os parceiros-execu-

parceria com o ISA e o Ipam com

tores foram o ISA e o Formad. Participaram professo-

apoio do Fundo Nacional do Meio

res, agricultores familiares, empresários, médios e gran-

Ambiente (FNMA) e do Instituto

des produtores, técnicos, gestores públicos e estudantes

HSBC Solidariedade.

de Querência, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu,
Vila Rica, Confresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava do

Além de recolher as semen-

Norte e São Félix do Araguaia. Os formandos discu-

tes, os participantes do festival

tiram temas como a cultura agroflorestal e florestal;

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

“Parada ambiental” realizada no Dia do Meio Ambiente, em Canarana, como parte do Festival
de Sementes. Alunos distribuíram sacolas de lixo para motoristas
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DIANA SUZETE/ICV

marcelândia mobiliza-se
para discutir seu futuro

Em Marcelândia, a prefeitura e a
comunidade estão se mobilizando
com apoio do ICV para discutir o
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) local. Oficinas, reuniões
e grupos de trabalho sobre o
assunto estão sendo promovidos
dentro de um processo participativo. Com o fim de buscar novas
alternativas de desenvolvimento,
Assentados do ENA discutem resultado do

o município começou a construir

diagnóstico participativo

em 2006 a Agenda 21 Local, que
prevê a elaboração de um Plano
Municipal de Desenvolvimento

ciclo da água; habilidades conceituais, sociais e técni-

Sustentável, o Plano Diretor Par-

cas necessárias à liderança socioambiental; o papel do

ticipativo do município e também

agente multiplicador. Dois princípios foram adotados

o Zoneamento Ecológico-Econô-

pela formação: valorizar os conhecimentos e experi-

mico (ZEE).

ências locais e “conhecer para entender e preservar”.
O trabalho buscou multiplicar iniciativas socioambientais inovadoras e sustentáveis.

De acordo com Karin Kaechele,
coordenadora do Governança Florestal no ICV, o ZEE é um instru-

Com um foco de trabalho mais específico, o For-

mento de organização territorial

mad realizou a Oficina de Softwares Livres e Informes

da área urbana e rural que busca

Virtuais, na Emfaque. Participaram representantes dos

a sustentabilidade econômica,

parceiros do Governança Florestal e da campanha Y

social, ambiental e cultural. “O

Ikatu Xingu. O objetivo foi capacitar essas pessoas

ZEE tem o objetivo de mapear a

para produzir e compartilhar informações sobre boas

‘vocação’ da terra e da comunida-

práticas socioambientais. A situação do sistema de

de, permitindo o uso racional dos

comunicação local e regional e como os movimentos

recursos naturais”. Ela acrescenta

sociais são representados na mídia também foram

que um dos desafios dos deba-

debatidos. Os participantes produziram notícias,

tes é justamente fazer com que a

fizeram entrevistas e construíram blogs para suas

população aproprie-se das infor-

entidades. A intenção do FORMAD é que eles conti-

mações técnicas disponíveis para

nuem recebendo acompanhamento virtual.

definir a aptidão de cada área.

Depois da oficina, kits de informática foram entregues às entidades parceiras: CPT-Araguaia, Associação Nossa Senhora da Assunção (Ansa), Organização
Não-Governamental Roncador-Araguaia (Ongara) e
Associação da Escola Família Agrícola de Querência
(Aefaque). A idéia é que cada kit, composto de microcomputador, impressora, no-break, câmara fotográfica digital e aparelho de fax, colabore no fortalecimento dessas instituições e permita a criação de uma rede
de iniciativas e informações sobre o desenvolvimento
sustentável na região.

a governança promove

mecanismos reguladores, a
circulação de informações
e encoraja um conjunto de
atores a perseguir objetivos
prioritários
www.yikatuxingu.org.br
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MARIA ELISA CORRÊA/ICV

Em Marcelândia, o mapeamento
vai possibilitar a indicação de corredores ecológicos e áreas protegidas, o planejamento de projetos
e atividades públicas e privadas.
Permitirá definir o uso da terra, os
fluxos econômicos e populacionais,
a localização das infra-estruturas.
Poderá auxiliar na concessão de
crédito oficial, benefícios tributários
e financiamentos. O zoneamento
pode servir ainda de base para um
projeto de regularização ambiental

Jovens aprendem técnicas de coleta de sementes no

de todas as propriedades e posses

assentamento Bom Jaguar, em Marcelândia

privadas do município.
a luta contra o uso

divulgação e implantação de alternativas de superação

irracional do fogo

ao uso do fogo. A iniciativa é do ISA, Formad, Ipam,
Ansa e CPT-São Félix do Araguaia.

A luta contra as queimadas descontroladas também está mobili-

gestão ambiental e fortalecimento

zando as organizações executoras

das organizações locais

do Governança Florestal, entidades
parceiras e comunidades onde

Nas linhas de trabalho de gestão ambiental e for-

elas atuam. O STR de Lucas de

talecimento de organizações comunitárias do Gover-

Rio Verde vem promovendo uma

nança Florestal, o assentamento ENA, em Feliz Natal,

série de capacitações, seminários e

elaborou um plano de desenvolvimento. O trabalho

encontros sobre o tema com a par-

transformou-se em uma publicação, foi executado

ticipação de agricultores familiares,

pelo Grupo de Trabalho União e Vida (GT Univida)

assentados e técnicos de municí-

e assessorado pelo ICV e pelo Instituto Ouro Verde

pios do eixo da BR-163 no Mato

(IOV) em parceria com o STR de Lucas do Rio Verde.

Grosso, como Vera, Feliz Natal,

O plano começou a ser elaborado em julho de 2007 e

Nova Ubiratã, Cláudia e Marcelân-

ficou pronto em março de 2008. O GT Univida foi fun-

dia. Temas como a recuperação de

dado em julho de 2007, em uma oficina de diagnós-

áreas degradadas e os sistemas

tico participativo, comunicação e liderança realizada

agroflorestais também foram discu-

dentro do processo de elaboração do plano.

tidos nesses eventos. Vários dos
participantes multiplicaram ações

O documento apresenta propostas de ações em

de mobilização e capacitação sobre

torno de cinco eixos: Cultura e Lazer; Educação no

esses assuntos em suas comunida-

Campo; Produção Sustentável; Infra-estrutura; e Saú-

des. A discussão impulsionou a ela-

de. O plano foi feito com base no diagnóstico rural

boração de um plano de prevenção

participativo e na análise dos dados do diagnóstico

de incêndios em 2008 na região.

(visão crítica sobre a realidade local); a construção

Na esteira de ações semelhantes,

da visão de futuro (realidade desejada) para o assen-

nasceu a Campanha Contra o Uso

tamento; o confronto dessa visão com a realidade

Irracional do Fogo. A mobilização

existente; e a organização das etapas necessárias

pretende englobar cerca de 20 mu-

(estratégias e ações) para chegar a esse futuro so-

nicípios situados na região mato-

nhado. O plano ajuda a comunidade a trabalhar de

grossense entre os rios Araguaia e

maneira organizada e clara os passos rumo ao seu

Xingu e prevê ações de educação,

próprio desenvolvimento. n
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A Campanha

em movimento
Nos últimos dois anos, muitas ações aconteceram em toda a Bacia do Xingu, movimentando
cidades, produtores rurais, técnicos, Poder Público, escolas e centenas de pessoas motivadas
pelo mesmo objetivo: proteger as águas do Xingu e de seus formadores.

2008

teceu em Querência, em fevereiro, na Fazenda
Certeza, com a presença de 180 pessoas. No final

Parceria vai permitir monitoramento
detalhado de matas ciliares

Passos para conferir o resultado do trabalho realizado numa área de 100 hectares e, em junho, foi a

A empresa francesa Spot Image cedeu ao ICV ima-

vez do retorno à Fazenda Certeza, desta vez com

gens do satélite Spot 5 de alta qualidade das ba-

a presença de 210 pessoas.

cias dos Rios Manissauá-Miçu e Suiá-Miçu, onde
o ICV e o ISA desenvolvem atividades de planejamento da paisagem. Com as informações, será
possível ter um mapeamento mais preciso dos

Encontro discute desenvolvimento
sustentável em Canabrava do Norte
Um encontro reuniu 160 agricultores familiares,

manente (APP) das duas sub-bacias, bem como

educadores, agentes socioambientais, represen-

dos remanescentes florestais e do seu nível de

tantes de movimentos sociais e órgãos públicos

degradação. A parceria também vai fornecer

em março, em Canabrava do Norte. O encontro foi

imagens para o monitoramento dos projetos-

promovido pelo Formad em parceria com a As-

piloto de recuperação de nascentes e matas cili-

sociação Terra Vi

ares da Campanha Y Ikatu Xingu nos municípios

va, Prelazia de São

de Água Boa, Feliz Natal, Marcelândia, Querência

Félix do Araguaia,

e São José do Xingu.

CPT, Escola Esta-

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

cursos d’água e das Áreas de Preservação Per-

dual Elias Bento,

Integração lavoura-pecuária
é tema de dias de campo

Secretaria Municipal de Educação.
Foram avaliadas di

A Embrapa promoveu quatro dias de campo sobre

versas ações planejadas no Seminário Áreas Prote-

integração lavoura-pecuária e produção sustentá-

gidas e Desenvolvimento Alternativo, realizado no

vel de soja como parte do projeto Recuperação de

município em julho de 2007. Entre elas, estão expe-

Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Pro-

rimentos de agrofloresta desenvolvidos por assen-

moção de Boas Práticas Agropecuárias na Bacia

tados, um mutirão de limpeza da represa do municí-

do Rio Xingu – Estratégias de Apoio à Campanha

pio e gincanas para coleta de sementes e produção

Y Ikatu Xingu. A primeira visita aconteceu em ja-

de mudas desenvolvidas por escolas locais.

neiro, em Canarana, e reuniu mais de 240 pessoLUCIANA AKEME/ISA

de maio, 50 produtores voltaram à Fazenda Três

as para conhecer
experimentos desenvolvidos

pela

Escola de idiomas Yázigi promove
mobilização sobre o Xingu

instituição na Fa-

A rede de idiomas Yázigi escolheu o aquecimen-

zenda Três Passos.

to global, o desmatamento e o problema da

Outro dia de cam-

degradação das cabeceiras do Rio Xingu como

po sobre trabalho

temas de sua campanha de cidadania anual, en-

semelhante acon-

cerrada em junho. Durante o segundo semestre
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para-site.indd 59

59

30/9/2008 17:36:21

ações

de 2008, as escolas Yázigi desenvolveram ativida-

e cultura. Ao final do encontro, foi elaborado um

des pedagógicas, ações de sensibilização e even-

documento que cita, entre outras ações que os

tos como oficinas de reciclagem, bazares e peças

jovens pretendem realizar, o acompanhamento

de teatro com o objetivo de alertar e conscientizar

da formação do Comitê da Bacia Hidrográfica

estudantes, professores e comunidade, além de

do Xingu e a conscientização das comunidades

arrecadar fundos para o plantio de mais de 31 mil

xinguanas sobre o problema das queimadas

árvores em nascentes e matas ciliares da região.

descontroladas.

Um grupo de estudantes, professores e diretores
das escolas que mais se destacaram vão visitar
projetos e comunidades envolvidas na campanha
no final do ano. Em março, um mutirão de plantio

Oficina de culinária com frutos
do Cerrado em Água Boa
Parceleiros do Projeto de Assentamento (PA) Ja-

em Canarana, pela parceria com o Yágizi reuniu

raguá, em Água Boa, aprenderam como fazer do-

mais de 200 pessoas, entre estudantes, profes-

ces, bolos, geléias e até pizzas com matéria-prima

sores, moradores e

de seus quintais durante uma oficina realizada em

técnicos de organiza-

abril pelo pesquisador da Embrapa Cerrados José

ções da campanha. O

Orlando de Melo, especialista em aproveitamen-

objetivo: plantar ár-

to econômico das frutas do Cerrado. A oficina fez

vores para garantir a

parte do projeto de conservação e geração de

sobrevivência de uma

renda promovido pela campanha Y Ikatu Xingu no

das nascentes do Rio

assentamento. Os participantes aprenderam a fa-

Sete de Setembro,

zer bolo de pequi; doce de murici; pudins de muri-

um dos afluentes do

ci e pequi; geléia de maracujá e até uma pizza com

Xingu. Pouco abaixo

massa de mandioca e farinha de milho regada a

do afloramento da

molho agridoce de buriti.

OSWALDO BRAGA DE SOUZA/ISA

florestal promovido na comunidade do Garapu II,

água, cerca de 400
metros quadrados receberam mais de 200

Projeto Piloto Xingu

mudas e 10 quilos de sementes de 23 espécies na-

O Projeto Piloto Xingu atua em parceria com

tivas. “Meu objetivo é recuperar a nascente total-

ONGs, produtores e uma instituição financeira

mente, um trecho de cerca de dois hectares, para

que disponibilizou recursos para a recuperação

que daqui seis, sete anos, ela continue vertendo

de mais de 40 hectares de Áreas de Preserva-

água mesmo durante a seca, o que não acontece

ção Permanente (APPs). Esse projeto abrange

hoje por falta de matas ao seu redor”, explicou Cló-

11 propriedades da Bacia Hidrográfica do Xingu,

vis Fiorentin, proprietário da área.

que pertencem ao Cadastro de Compromisso

Campanha participa de
encontro de jovens indígenas

Socioambiental. Acredita-se que, com carbono
absorvido na recuperação dessas áreas, os chamados “créditos de carbono” podem se transformar em mais uma renda para o produtor
rural. O projeto foi dividido em etapas. Primei-

Em junho, representantes do ISA falaram sobre

ramente foi selecionada a área a ser recuperada,

a campanha no I Encontro dos Jovens Xingua-

sendo demarcada pela equipe da Aliança da Ter-

nos, na aldeia Moygu, da comunidade Ikpeng,

ra (AT) e o Instituto de Pesquisa Ambiental da

no Parque Indígena do Xingu. Além dos anfitri-

Amazônia (IPAM). Com a área determinada, os

ões, estiveram presentes 70 jovens dos povos

funcionários receberam um treinamento sobre

Kamaiura, Kawaiwete, Yudja, Trumai, Panara,

as técnicas que podem ser utilizadas na recupe-

Waura, Kalapalo e Kuikuro. O encontro foi or-

ração das APPs. Hoje, com as áreas já plantadas,

ganizado pelo Movimento dos Jovens Ikpeng

a equipe da AT e do IPAM faz vistorias para acom-

(MJI). Os participantes debateram questões re-

panhar o crescimento da vegetação e auxiliar os

lacionadas ao meio ambiente, educação, saúde

produtores na manutenção da área.
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2007
Campanha ganha música-tema
Os mineiros Renato e Eduardo fincaram raízes em

Estante

Todas as publicações estão disponíveis para
download no site da campanha:
http://www.yikatuxingu.org.br/divulgue

São José do Xingu, no nordeste do Mato Grosso,
em 1989. Então adolescentes, trabalharam duro na

cuidando das águas

fazenda dos pais. Depois, tornaram-se pecuaristas.

e matas do xingu

Mas sua grande paixão sempre foi música. Anos
mais tarde, também formaram a dupla sertaneja
mais conhecida do município. Por esse caminho,
resolveram entrar na luta pela conservação do
Rio Xingu. Junto com outra dupla, Sandro Costa e

Informações, conceitos, técnicas,
particularidades dos ecossistemas
da região do Xingu, experiências
sobre recuperação florestal compõem esta cartilha produzida pelo ISA e pela Universidade
Estadual de Mato Grosso (Unemat).

Cassiano, compuseram a canção-tema que leva o
mesmo nome da campanha: Y Ikatu Xingu. “Reflorestar as nascentes é nossa missão / deixa brotar
a semente da preservação”, diz a letra. A música
está disponível no site www.yikatuxingu.org.br.

Fundo apóia pequenos projetos

plante as árvores do xingu
Este pequeno guia de bolso traz informações
sobre como coletar sementes, plantar e utilizar algumas árvores do Cerrado e das matas
da Bacia do Rio Xingu. As espécies foram
escolhidas por seu valor nutritivo, ornamental, madeireiro e capacidade para restauração de áreas degradadas.

Criado para apoiar iniciativas de recuperação de

formação de agentes socioam-

nascentes e matas ciliares degradadas em comu-

bientais no xingu

nidades e assentamentos, o Fundo Xingu encerrou

do as descobertas e iniciativas

seu primeiro edital com 12 projetos aprovados no

agroflorestais

segundo semestre de 2007. O investimento de R$
88,5 mil foi possível graças ao apoio da empresa
de seguros Icatu Hartford. O objetivo do edital era
apoiar pequenos projetos de até R$ 10 mil de grupos de agricultores, cooperativas e associações de
municípios no eixo das rodovias BR-158 e BR-163.

Feira reúne agricultores
familiares em Lucas do Rio Verde
Em junho, o STR de Lucas do Rio Verde promoveu
a feira Saberes e Sabores. O evento reuniu agricultores e agricultoras familiares do Norte de Mato
Grosso e da Bacia do Xingu e foi uma boa oportunidade para apresentar suas comunidades e sua
produção. Foram montadas 12 barracas com grande variedade de produtos: alimentos caseiros e

‒ valorizan-

Conta a história da formação de 42
agentes socioambientais realizada em
Canarana, de dezembro de 2005 a outubro de 2006. O objetivo da formação foi incentivar a cultura agroflorestal no
Cerrado mato-grossense e formar lideranças socioambientais. Recheado de fotos e depoimentos dos participantes,
relata parte da história de alguns formandos e de iniciativas
socioambientais empreendidas por eles.

alternativas econÔmicas sustentáveis para agricultura familiar
Publicação elaborada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde
para divulgar as técnicas e experiências
desenvolvidas por agricultores e agricultoras
familiares do eixo da rodovia BR-163 e da
Bacia do Rio Xingu no Mato Grosso. Os temas abordados vão
desde métodos e experiências de organização e mobilização
comunitária à recuperação de pastagens, apicultura, agroflorestas e recuperação florestal.

naturais, artesanatos, biojóias e ervas medicinais.
Segundo Epifânia Vuaden, coordenadora da feira,

plano de desenvolvimento

ela foi um passo importante para enfrentar as difi-

do assentamento ena

culdades de comercialização enfrentada pela agri-

Cartilha traz os resultados do diagnóstico
participativo do Projeto de Assentamento
ENA, em Feliz Natal, e o plano de desenvolvimento do assentamento, construído
com base no diagnóstico. Um calendário lunar e o mapa do
assentamento completam a publicação. n

cultura familiar na região. “Queremos que a sociedade e o governo olhem com mais carinho para
os assentamentos. Esse pessoal está produzindo,
mas têm dificuldades de vender”. n

www.yikatuxingu.org.br

para-site.indd 61

61

30/9/2008 17:36:23

saiba mais

Tire suas dúvidas
sobre a Campanha
O que são as matas ciliares e
qual a sua importância?

recuperação e conservação das cabeceiras do Rio
Xingu. Em outubro de 2004, em Canarana (MT),
durante o Encontro Nascentes do Xingu, cerca de

protege os corpos de água. Ela contribui para

340 representantes de comunidades indígenas,

diminuir os picos de cheia, escoar a água da

organizações da sociedade civil, grandes e médios

chuva, evitar o assoreamento dos rios, levar nu-

produtores rurais, agricultores familiares, univer-

trientes para o solo, além de auxiliar no controle

sidades, prefeituras e diversos órgãos de governo

das pragas da agricultura e formar um corredor

discutiram estratégias para resolver o problema.

natural onde vivem

A campanha vem reunindo de forma inovadora

animais e plantas. No

esses atores e mobilizando a opinião pública para

Brasil, as matas cilia-

articular projetos e iniciativas.

CRÉDITO

A mata ciliar é aquela vegetação que margeia e

res são consideradas
pela legislação Áreas de Preservação

O que significa Y Ikatu Xingu?

Permanente (APP),

Na língua Kamaiurá quer dizer “água boa, água

estando protegidas

limpa do Xingu”. A expressão foi escolhida em

e só podendo ser

votação no Encontro Nascentes do Xingu. Os

desmatadas sob algumas condições muito res-

Kamaiurá habitam o PIX.

tritas. Segundo a lei, existe uma largura mínima
para APP, que varia de acordo com a largura do
curso d’água que ela protege. De cada lado de

A Campanha é destinada a quem?
A degradação das matas ciliares nas cabeceiras do

até mais de 500 metros, de acordo com a legis-

Xingu ameaça a qualidade de vida de 10 mil índios

lação federal.

e mais de 270 mil
não-indígenas de 35

Como começou a Campanha
Y Ikatu Xingu?

municípios. Como
as nascentes do
Xingu se localizam
fora do PIX, a mo-

que Indígena do Xingu (PIX) manifestaram

bilização por sua

apreensão com o assoreamento dos rios e com

proteção

o desmatamento ao redor de suas terras, no

envolver diversos

MARCELO BOTELHO/OBRITO NEWS/ISA

Em meados dos anos 1990, lideranças do Par-

EDUARDO MALTA/ISA

um rio, essa largura pode variar de 30 metros

precisa

nordeste do Mato

segmentos regionais, além das populações indí-

Grosso. Agricultores

genas, como os produtores rurais, os moradores

também começaram

das cidades, pesquisadores, comunidade escolar,

a se preocupar com

representantes do Poder Público, entidades civis

as possíveis conse-

e todos que se preocupem com o rio.

qüências da situação, como a erosão,
a perda na qualidade

O que a mobilização fez até agora?

da água e da fertili-

Ações para a proteção e recuperação das nas-

dade do solo. A partir daí, o Instituto Socioam-

centes e matas ciliares. Até meados de 2008, a

biental (ISA) resolveu iniciar um movimento pela

campanha já contabilizava inúmeras parcerias
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com prefeituras, mobilizações de escolas e co-

so abriga 1,2 mil quilômetros do curso do Xingu

munidades, além de mais de 50 projetos de:

e 17,7 milhões de hectares de sua bacia.

recuperação florestal (em pequenas, médias
hectares em recu-

Qual a área desmatada na região
das cabeceiras do rio Xingu?

peração até o mo-

Dos 17,7 milhões de

mento);

formação

ha da bacia do Xin-

de lideranças socio-

gu no Mato Grosso,

ambientais; planeja-

cerca de 5,5 milhões

mento territorial; sis-

de ha foram desma-

temas agroflorestais

tados até 2005. Dos

e geração de renda

2,1 milhões de ha de

ANDRÉ VILLAS-BÔAS/ISA

EDUARDO MALTA/ISA

e grandes propriedades, com um total de 550

em assentamentos;

Áreas de Preservação

pesquisas; educação ambiental; fortalecimento

Permanente (APPs)

de organizações locais. Cerca de 70 organiza-

localizadas em matas ciliares da região, cerca de

ções da sociedade civil, empresas, órgãos go-

300 mil já foram desmatados.

vernamentais federais, estaduais, municipais e
de cooperação internacional participam das iniciativas. A intenção é mobilizar a sociedade para

O que é o Parque Indígena do Xingu?
É uma Terra Indígena com 2,8 milhões de hectares

de um modelo de desenvolvimento nas cabecei-

criada pelo governo

ras do Xingu que possa conciliar a produção, a

federal em 1961 no

conservação ambiental e o respeito à diversida-

nordeste

de cultural das populações que ali vivem.

Grosso. O parque está

de

PEDRO MARTINELLI/ISA

multiplicar novas ações e caminhar na direção

Mato

localizado em uma

Como se sustenta a Campanha?

zona de transição ecológica, formada por

Com esforços e recursos das instituições que ade-

florestas tropicais ao

riram a ela, além de parcerias e apoios que essas

norte e Cerrado, ao

entidades estão mobilizando. Atualmente, exis-

sul. A ocupação não-indígena da região ao redor do

tem diversas organizações desenvolvendo proje-

PIX intensificou-se na década de 1970.

tos motivados pela campanha. Para que ela atinja
seus objetivos – a recuperação das matas ciliares
e nascentes do Xingu – devem ser investidos mais
recursos humanos, financeiros e técnicos.

Quantos povos indígenas vivem
nas cabeceiras do Xingu?
São 14 povos dentro do Parque Indígena do Xingu:

PEDRO MARTINELLI/ISA

rá; Mehinako; Matipu; Kuikuro; Kĩsêdjê; Trumai;
Ikpeng; Waurá; Yawa-

BETO RICARDO/ISA

Qual a extensão do Rio Xingu
e de sua bacia?

Aweti; Kaiabi; Nahukwa; Yudjá; Kalapalo; Kamaiu-

O Xingu nasce no nordeste do Mato Grosso e

lapiti. Estes grupos so-

atravessa o Pará até desembocar no Rio Ama-

mam uma população

zonas ao longo de

de 5 mil pessoas, distri-

2,7 mil quilômetros,

buídas em 49 aldeias e

formando uma bacia

postos indígenas. Ou-

hidrográfica de 51

tros povos vivem fora

milhões de hectares

do parque, mas ainda

– o dobro do territó-

na região das cabeceiras: os Xavante, os Kayapó, os

rio do Estado de São

Panará e os Tapaiuna. A população destas quatro

Paulo. O Mato Gros-

etnias na região soma cerca de 5 mil pessoas. n
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participe

Como você

pode participar
Para ajudar a proteger o Rio Xingu, é necessário informar a sociedade sobre o
desmatamento das matas ciliares e mobilizá-la em torno de soluções e propostas
para o problema. Você também pode contribuir neste esforço. Confira abaixo
algumas das formas de participação na Campanha Y Ikatu Xingu

Acesse www.yikatuxingu.org.br e...
Personalize
seu barco
virtual
Participe da barqueada, uma espécie de passeata
virtual em defesa
do Xingu. Quanto
mais nomes tivermos, mais força a
mobilização terá!

Faça você
mesmo
Se você quiser
saber como participar de algum
projeto específico, entre na
seção Iniciativas
e Projetos e procure os contatos
dos responsáveis

Mantenha-se
informado
O site está sempre
sendo atualizado
sobre as principais
questões e problemas da Bacia do
Xingu no Mato
Grosso e sobre
a campanha. Se
preferir, você pode
receber essas notícias no seu e-mail

Divulgue
nossos
materiais
Estão disponíveis diversos
materiais de
comunicação
que podem
ser baixados e
reproduzidos
– cartões virtuais, cartazes,
spots de rádio,
vídeos, logomarcas etc.

Adquira a
camiseta
Todo o dinheiro obtido com
a venda das
camisetas é
revertido para a
própria mobilização.

Faça uma
doação
Se puder,
doe algum
dinheiro para a
campanha. O
Xingu agradece!
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quem participa

Quem faz parte

da Campanha Y Ikatu Xingu?
executores de projetos

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA) • ALIAN-

• ASSOCIAÇÃO AGROECOLÓGICA
ESTRELA DA PAZ DO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO (QUERÊNCIA) • ASSOCIAÇÃO DA
ÇA DA TERRA

ESCOLA MUNICIPAL FAMÍLIA AGRÍCOLA DE
QUERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KĨSÊDJÊ •

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROJETO DE
ASSENTAMENTO (PA) SERRINHA (ÁGUA BOA) •

(NOVA

UBIRATÃ)

•

(CONDEMA) DE MARCELÂNDIA • COOPERATIVA
DE AGRICULTORES ECOLÓGICOS DO PORTAL
DA AMAZÔNIA

(COOPERAGREPA) •

EMPRE-

SA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

DA TERRA ARAGUAIA (CPT) • CONFEDERAÇÃO

apoiadores
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

•

AS-

SOCIAÇÃO DE PLANTIO DIRETO NO CERRADO

(APDC) •

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

•

DO NORTE)

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO
PA ENTRERIOS

TERRA INDÍGENA XINGU

• ASSOCIAÇÃO
(ATIX) • CONSELHO

ASSOCIA-

CIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

(GAÚCHA

PA BRASIL NOVO (QUERÊNCIA)

(EMBRAPA) • EMPRESA MATO-GROSSENSE DE
PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL (EMPAER) • ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
DE QUERÊNCIA • ESCOLA MUNICIPAL APÓSTOLO PAULO (ÁGUA BOA) • FÓRUM MATOGROSSENSE DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (FORMAD) • GRUPO AGROFLORESTAL
E PROTEÇÃO AMBIENTAL-GAPA (CLÁUDIA) •
INSTITUTO CENTRO DE VIDA (ICV) • INSTITUTO

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

(ANSA) • ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL ELÍDIO CORBARI (CANARANA) • ASSOCIAÇÃO DOS PARCELEIROS DO
PA DA FAZENDA CALIFÓRNIA (VERA) • ASSODE NOVA ALIANÇA

ÇÃO MISTA DOS TRABALHADORES RURAIS DO

ASSOCIAÇÃO DOS FAZENDEIROS

DO VALE DO ARAGUAIA E XINGU (ASFAX)

•
ALIANÇA DOS POVOS DO RONCADOR - ASSOCIAÇÃO WEDERÃ (POVO XAVANTE) • ASSOCIA-

ÇÃO INDÍGENA MOYGU COMUNIDADE IKPENG

(AIMCI) • CÂMARA DOS VEREADORES DE SÃO
JOSÉ DO XINGU • CÂMARA DE VEREADORES DE
QUERÊNCIA • CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA
AGRICULTURA (CNA) • COMISSÃO PASTORAL

NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA

(CONTAG) •

COORDENAÇÃO DAS

ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA
BRASILEIRA (COIAB)

•

DIRETORIA MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE DE GUARANTÃ DO NORTE

•

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)

•

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

DO ESTADO DO MATO GROSSO (FAMATO)

•

FUNDAÇÃO VIVER, PRODUZIR E PRESERVAR

DE ECOLOGIA E PESQUISA DO COMPLEXO DA
SERRA DO CACHIMBO (ECOCACHIMBO) • INSTI-

TUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA

(IPAM) • INSTITUTO OURO VERDE (IOV) • INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA) • ONG AMBIENTALISTA RONCADOR-ARAGUAIA (ONGARA) •
PREFEITURA DE CANARANA • PREFEITURA DE
GAÚCHA DO NORTE • PREFEITURA DE MARCELÂNDIA • PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO XINGU
• SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS (STR)
DE ÁGUA BOA • STR DE LUCAS DO RIO VERDE
• SINDICATO RURAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU
• SOCIEDADE AMIGOS DO GARAPU-SAGA (CANARANA) • SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA •
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

(UNEMAT) • UNIVERSIDADE
PAULO (UNIFESP)

FEDERAL DE SÃO

(FVPP) • GRUPO DE TRABALHO AMAZÔNICO
(GTA) • INSTITUTO FLORESTA DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL • INSTITUTO SOCIEDADE POPULAÇÃO E NATUREZA

(ISPN) • LIONS CLUBE DE CANARANA • PREFEITURA DE ÁGUA BOA • PREFEITURA DE QUERÊNCIA • ROTARY CLUB CANARANA • SETOR
DOIS E MEIO-COMUNICAÇÃO DE MARKETING
• SOUND DESIGN • SINDICATO RURAL DE CANARANA • SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA •
THE NATURE CONSERVANCY (TNC)
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Executores

Para participar ou saber mais
sobre a campanha, visite
www.yikatuxingu.org.br
ou escreva para
yikatuxingu@socioambiental.org
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Oswaldo Braga de Souza (ISA)
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Reportagens e textos
Oswaldo Braga de Souza (ISA)
Gisele Neuls (ICV)
e Maria Elisa Corrêa (ICV)
Revisão
Rodrigo Gravina Prates Junqueira
Sara Nanni

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação sem
fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22
de abril de 1994, por pessoas com formação e experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais.
Tem como objetivo defender bens e direitos sociais,
coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. O ISA
produz estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental,
valorizando a diversidade cultural e biológica do país.
Para saber mais sobre o ISA consulte
www.socioambiental.org
ISA Xingu
Rua Redentora, 362
78640-000, Centro, Canarana – MT
tel: (66) 3478-3491
isaxingu@socioambiental.org
ISA São Paulo (sede)
Av. Higienópolis, 90
01238-001 , São Paulo – SP
tel: (11) 3515-8900
fax: (11) 3515-8904
isa@socioambiental.org

Projeto gráfico e editoração
Ana Cristina Silveira (ISA)
Impressão
Litokromia
Tiragem desta edição
5000 exemplares
Setembro de 2008

Projeto Governança Florestal
nas Cabeceiras do Xingu
Apoio

Consórcio Governança Florestal

O Instituto Centro de Vida (ICV) é uma organização
não-governamental de Mato Grosso, qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP). Fundada em 14 de abril de 1991, tem como
objetivo promover a sustentabilidade e a qualidade de
vida através de estudos e ações que favoreçam a conservação ambiental, o fortalecimento da cidadania
e a harmonia entre sociedade e natureza.
Para saber mais, acesse
www.icv.org.br
ICV Cuiabá
Av. São Sebastião, no 4118, sobreloja
CEP 78045-000, Cuiabá – MT – Brasil
fone: (65) 3621 3148
icv@icv.org.br
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