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APRESENTAÇÃO

A

Agroflorestal na Região do Araguaia Xingu”,
apoiado pelo Ministério do Meio Ambiente, dentro
do subprograma Projetos Demonstrativos / Projeto
Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas
(PDA/Padeq – MMA).

presente publicação tem o objetivo de
contar histórias de algumas pioneiras
iniciativas socioambientais realizadas
na região dos rios Araguaia e Xingu, em Mato
Grosso. As ações aqui relatadas são realizadas
por organizações que procuraram alternativas
aos passivos sociais e ambientais criados pelo
modelo de ocupação – econômico e territorial
– adotado no estado nas últimas décadas.
Em 2007, essas instituições se uniram para
potencializar o que vinha sendo feito, formando
a Articulação Xingu Araguaia (AXA).

O PDA/Padeq faz parte das ações contidas no
Plano de Ação para a Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia (PPCDAM), do
governo federal, onde está inserida a Operação
Arco Verde – uma iniciativa lançada em 2008 em
43 municípios que mais desmatam a Amazônia.
Parte dos projetos fortalecidos pela AXA no
âmbito do PDA/Padeq é executada em quatro
municípios mato-grossenses – e em seu entorno
– listados como maiores desmatadores: Vila Rica,
Confresa, São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista e
Querência, que saiu da lista em 2011.

As experiências que seguem se encontram em
diferentes níveis de consolidação, mas são
exemplos de que é possível mobilizar grupos
tradicionalmente excluídos para construir novas
formas de geração de renda, que respeitem e
recuperem a floresta. Hoje, a AXA é composta por
cinco organizações: Associação de Educação e
Assistência Social Nossa Senhora da Assunção
(Ansa), Associação Terra Viva (ATV), Comissão
Pastoral da Terra (CPT), Instituto Socioambiental
(ISA) e Operação Amazônia Nativa (Opan).

Além desta publicação, a série A resposta da
terra também é composta por um documentário
e por um livro que trata da realidade e da
história da região do Araguaia Xingu.

Este material compõe um conjunto de publicações
que sistematiza os seis últimos anos de trabalho
das organizações que fazem parte da AXA, no
âmbito do projeto “Disseminando a Cultura

Boa leitura!
Carlos García Paret
Coordenador técnico do projeto Disseminando a Cultura
Agroflorestal no Araguaia Xingu PDA/Padeq
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As dívidas com índios,
assentados e meio
ambiente começam a ser
saldadas e um novo modo
de vida é aproveitado pela
gente da região.
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introdução

S

ituada no nordeste do estado de Mato
Grosso, as bacias dos rios Xingu e
Araguaia, ficam entre os dois importantes
rios que lhe dão nome, na transição do Cerrado
para a Amazônia. A região, inicialmente
habitada por índios de várias etnias, foi
incorporada à sociedade nacional em
meados do século passado, com a emigração
espontânea de posseiros que atravessavam
o Araguaia à procura de pastos, e depois,
muito mais drasticamente, por conta das
políticas de colonização, que reconfiguraram
definitivamente o perfil da região.
As dívidas históricas com indígenas,
camponeses e com o meio ambiente
foram parcialmente saldadas a partir da
Constituinte, com a regularização de territórios
tradicionais, implantação da reforma agrária
e regulamentação de áreas de preservação. De
acordo com dados do Instituto Socioambiental
(ISA), 20.914 índios, de 22 etnias da região,
ocupam 15% do território, 85 assentamentos
de reforma agrária 9% e as Unidades de
Conservação 4%. No total, as áreas destinadas
para cuidar da sociobiodiversidade regional
ocupam 28% do território. No entanto, o passado
dos grandes latifúndios configura ainda uma
realidade de grande desigualdade na estrutura
fundiária: 22.328 assentados ocupam quase a
mesma área que as 212 maiores fazendas locais.
Os indígenas vivem o desafio de achar caminhos
entre as pressões econômicas e culturais da
sociedade moderna. Não raro, esses grupos
têm seus territórios homologados, mas são
submetidos a intensos processos de grilagem
e desmatamento, como na Terra Indígena
Marãiwatséde, dos Xavante. O Parque Indígena
do Xingu permanece como uma ilha verde,
cercada pela pressão das monoculturas de escala
nas cabeceiras do Rio Xingu. Enquanto isso,
os assentados foram jogados no meio de matas
fechadas e sofrem o descaso de uma reforma
agrária inconclusa e a intermitência de políticas
públicas de escassa eficiência.

Junto a isso se tem ainda elevado desmatamento
na região. De acordo com dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 2010,
41% do bioma Amazônia e 33% do Cerrado do
Araguaia Xingu foi desmatado – um patrimônio
gravemente ameaçado pelo modelo de ocupação
territorial praticado em Mato Grosso.
É nesse cenário, num estado que privilegia a
monocultura da soja e a criação de gado – e
vive as instabilidades econômicas disso – que
começou a surgir na região das bacias do
Araguaia e Xingu uma série de trabalhos –
realizados por diferentes organizações – com o
objetivo de oferecer uma alternativa ao manejo
da terra, de geração de renda a partir da floresta
em pé e de recuperação de áreas degradadas.
Há quase uma década, centenas de assentados,
indígenas, pequenos e médios produtores rurais
do Araguaia Xingu vêm apostando nessa ideia e
muitos passaram de desmatadores e excluídos
sociais a pioneiros na restauração ecológica
e na construção de cadeias produtivas da
sociobiodiversidade.
A resposta da terra: iniciativas socioambientais
entre o Xingu e o Araguaia é um retrato
das ações realizadas por organizações que
acreditaram que a região, campeã em conflitos
de terra e devastação ambiental, poderia inovar
com outro modelo de desenvolvimento dentro
da Amazônia Legal.
Ao todo, as iniciativas propostas já geraram
mais de R$ 1 milhão de renda para grupos de
assentados, pequenos produtores e indígenas. No
campo da restauração, mais de 2,5 mil hectares
entraram em processo de recuperação, numa
das maiores – senão a maior – experiências de
restauração florestal da Amazônia.
Nas páginas a seguir, um olhar mais
aprofundado da história de cada uma das seis
iniciativas que começaram a mudar a perspectiva
de muitos moradores de Mato Grosso, além da
história de criação da própria AXA.
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No primeiro encontro foram
firmadas as bases da AXA:
confiança interpessoal e
interinstitucional, além
da necessidade de se
coordenar os trabalhos e
as agendas de cada entidade
para construir estratégias
conjuntas de atuação.

1

Foto: © Carlos García

Articulação
Xingu Araguaia

“A AXA é um espaço de aprendizagem
e coordenação dos trabalhos
desenvolvidos na área socioambiental
dentro da região do Araguaia Xingu. É
fruto da responsabilidade de diversas
entidades que souberam conviver com
as diferenças institucionais em prol da
melhoria dos resultados do trabalho
com os assentados, agricultores
familiares e povos indígenas.”
Carlos García Paret

Coordenador técnico do projeto Disseminando a Cultura
Agroflorestal no Araguaia Xingu PDA/Padeq, do
Instituto Socioambiental
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A

O tamanho da região e seus desafios acabaram
se tornando um elemento aglutinador. Era
preciso agregar esforços para que o trabalho
proposto desse certo. A AXA virou um espaço de
diálogo, encontro, aprendizagem, mobilização.
“Vimos a importância do nosso papel
enquanto entidades sociais atuantes em uma
realidade dominada pela destruição, pobreza
e isolamento. Para o Araguaia, o processo do
Xingu supunha a abertura a uma nova dinâmica
social, representada pela Campanha Y Ikatu
Xingu. Já para o Xingu, o Araguaia representava
a raiz histórica, decorrente das lutas e
conquistas do passado, a legitimidade frente ao
povo e capilaridade das atuações”, avalia Paret.

Articulação Xingu Araguaia (AXA)
nasceu no final de 2007 do encontro de
dois importantes processos sociais que
aconteciam na região: a Campanha Y Ikatu Xingu,
trabalho compartilhado por diversas instituições
para a recuperação das nascentes e matas ciliares
da Bacia do Rio Xingu que iniciava suas ações em
Canarana (MT) em 2006 e a atuação militante,
desde a década de 1970, das organizações sociais
nascidas na Prelazia de São Félix do Araguaia (MT),
principalmente a Comissão Pastoral da Terra (CPT),
a Associação Nossa Senhora da Assunção (Ansa) e a
Associação Terra Viva (ATV).

Desse encontro e da provocação dos assentados,
agricultores familiares e indígenas – público
alvo do trabalho de todas essas organizações
– se articulou a criação de um espaço
interinstitucional que ajudaria a otimizar
os trabalhos realizados no eixo da BR-158.
“Eles nos pediam uma ação mais coerente
e estratégica”, conta Carlos García Paret,
coordenador técnico do projeto Disseminando
a Cultura Agroflorestal no Araguaia Xingu PDA/
Padeq, do Instituto Socioambiental.

© Carlos García

© Arquivo Prelazia São Félix do Araguaia

A constituição da AXA aconteceu de forma
gradual. Os membros das instituições que
integram a articulação foram se encontrando
pela região e participando de atividades
pontuais. A primeira reunião, que concretizou
a criação da AXA, aconteceu nos dias 11 e 12
de outubro de 2007, no centro comunitário de
São Félix do Araguaia, à beira do Rio Araguaia,
do lado da cruz onde Pedro Casaldáliga foi

nesta página A Prelazia de São Félix do
Araguaia teve papel importante na região e
inspirou o início do trabalho da AXA. À direita,
Romaria dos Mártires da Caminhada, em Ribeirão
Cascalheira (MT). À esquerda, local próximo de
onde ocorreu a primeira reunião da AXA.
página ao lado Audiência pública sobre
Zoneamento Ecológico e Econômico de
Mato Grosso realizada em Vila Rica em 2009.
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consagrado bispo em 1971, portando um remo
karajá, um chapéu camponês e um anel de
tucum. Naquela época, acabava de publicar
a carta pastoral Uma igreja da Amazônia em
conflito com o latifúndio e a marginalização
social. “Sempre fomos inspirados pelos
lugares e pela história”, conta Paret. Entre os
participantes, uma mistura de velha guarda e
recém-chegados. Gente da região e outros que
vieram para o trabalho. Esse perfil foi mantido
ao longo dos anos. Num equilíbrio de gênero,
“naturalidade” e modo de trabalho.
No primeiro encontro foram firmadas as
bases da AXA: confiança interpessoal e
interinstitucional, além da necessidade de se
coordenar os trabalhos e as agendas de cada
entidade para construir estratégias conjuntas de
atuação. Foi ali que apareceram as experiências
de implantação de sistemas agroflorestais,
os populares “casadões”, a necessidade
de intensificar a restauração das Áreas de
Preservação Permanente (APPs), o trabalho
da Araguaia Polpa de Frutas, os problemas
relacionados ao fogo.

“Resolvemos não ser uma rede, nem
uma plataforma e sim uma articulação
de organizações, na compreensão de que
precisávamos de algo ágil, que nos desse mais
autonomia, mas que nos permitisse reforçar o
comum”, explica.
A partir daí a AXA foi rodando a região em
reuniões que aconteciam a cada três ou
quatro meses. Com o passar do tempo, as
atividades e interfaces foram constituindo
processos estruturantes e a AXA foi se
definindo em torno de três eixos de trabalho:
cadeias produtivas da sociobiodiversidade;
restauração ecológica – uso racional do
fogo; e mobilização social.
Nesta publicação se apresentam várias
experiências que ajudaram a criar a força e a
identidade da articulação. “Aprendemos juntos
a plantar árvore, a dificuldade de viabilizar
iniciativas de geração de renda da floresta, a
dialogar e nos envolver com os agricultores
familiares, assentados, índios, ribeirinhos,
professores, agentes de pastoral.”

© Carlos García

Trazer novas
organizações e
lideranças para a
articulação;
incorporar novas
equipes;

Ampliar o debate com
a sociedade do entorno;
Dialogar com
processos estaduais
e nacionais;
Consolidar os
processos trabalhados,
especialmente as
cadeias produtivas da
sociobiodiversidade.
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A

té 2011, 2,5 mil hectares de áreas
desmatadas entraram em processo
de recuperação, no trabalho desenvolvido
no âmbito da Campanha Y Ikatu Xingu;

G

eração de R$ 1 milhão de renda
para assentados, agricultores
familiares e indígenas pela Rede de
Sementes do Xingu e pela Araguaia
Polpa de Frutas;

I

nício do trabalho, em 2008, na Terra Indígena
Marãiwatséde, a mais desmatada do Brasil, que
vive um intenso e longo processo de grilagem.
Dessa forma, a organização Operação Amazônia
Nativa (Opan), com apoio da Ansa, constituiu uma
equipe de trabalho na aldeia xavante e começou
a desenvolver trabalhos articulados dentro do
espaço da AXA;

T

ambém em 2008, todas as entidades
participaram do I Encontro de
Iniciativas Socioambientais, organizado
pelo ISA, em Canarana;

© Luís Mena

A

inda em 2008, a AXA se mobilizou
para discutir a proposta de Lei de
Ordenamento Territorial, o chamado
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico
de Mato Grosso. Agricultores familiares,
ribeirinhos e indígenas protocolaram
em audiência pública suas principais
demandas de ordenamento territorial;

E

m 2009, a AXA foi a então fazenda
Bordolândia, entre os municípios
de Bom Jesus do Araguaia e Serra
Nova Dourada (MT), para apoiar a CPT
com os grupos de acampados que
esperavam a conclusão do processo
de reforma agrária. Hoje, recémassentados, participam de oficinas
e intercâmbios visando plantar
agroflorestas, lutar contra o fogo e
colher sementes;

nesta página Registros do Encontro das
Nascentes, em 2008, em Canarana (MT), resgata
a outra ponta formadora da AXA.
página ao lado Reunião da Rede de Sementes
do Xingu, em Porto Alegre do Norte (MT).

E

m 2010, as entidades da AXA amadureceram e
realizaram seu primeiro projeto consorciado.
Em 2011, o projeto “Disseminando a Cultura
Agroflorestal na Região do Araguaia Xingu” ajudou
a avaliar, sistematizar e divulgar os trabalhos da
articulação nesse tempo.

Iniciativas Socioambientais entre o Xingu e o Araguaia
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As restaurações foram
feitas em assentamentos,
pequenas, médias e grandes
propriedades em 24
municípios de Mato Grosso.

2

Foto: © Christian Knepper

Campanha
Y Ikatu Xingu

“Se fosse possível uma construção
coletiva em torno de uma ideia que
pudesse aliar a produção agropecuária
com a proteção e conservação
ambiental, respeitando a diversidade
socioambiental e cultural, a ideia
mobilizadora era a água.”
Rodrigo Gravina Prates Junqueira

Coordenador adjunto do Programa Xingu
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U

ma campanha de responsabilidade
socioambiental compartilhada. Assim ficou
conhecida a Campanha Y Ikatu Xingu (Salve
a Água Boa do Xingu, na língua kamayurá), lançada
em 2004 para atuar na recuperação e proteção das
nascentes e cabeceiras do Rio Xingu, em Mato Grosso.

Tudo começou em outubro daquele ano, no
“Encontro Nascentes do Rio Xingu”, realizado
em Canarana (MT), onde pela primeira
vez, pecuaristas, indígenas, membros da
academia, do governo, e de organizações não
governamentais sentaram numa mesma mesa
para fazer um pacto em prol das nascentes e das
matas de beira de rio da Bacia do Xingu.
O movimento foi resultado da pressão feita pelos
indígenas do Parque do Xingu (PIX) que estavam
preocupados com a qualidade da água do Rio
Xingu e de seus afluentes. Estima-se que só na
parte mato-grossense da Bacia do Xingu já foram
desmatados quase seis milhões de hectares de
vegetação nativa, ou seja, aproximadamente
33% da cobertura vegetal. Nos últimos 10 anos,
o entorno do emblemático parque sofreu um
forte processo de mudança do uso do solo,
transformando as matas e cerrado em áreas de
pasto e agricultura. Como boa parte das nascentes
do Xingu fica fora do parque, essa ocupação
do entorno começou a afetar a vida lá dentro e,
assim, era preciso formular uma estratégia que
unisse todos os atores envolvidos numa mesma
luta. Diferentemente de muitas campanhas

que existem, essa não tinha um inimigo a ser
combatido, era – e é – uma campanha a favor da
água, da vida e da recuperação das florestas.
Em 2004, a campanha em si ainda era apenas
uma intenção. De lá para cá, o Instituto
Socioambiental (ISA), junto com seus parceiros,
começou a experimentar na prática o que seria
recuperar essas áreas dentro dessa realidade.
“Nós fomos desafiados a pensar num conjunto
de técnicas que rompessem com a barreira
cultural da região que ainda vive pautada pela
cultura das monoculturas. A gente precisava
dialogar com os sistemas de produção vigentes
na nossa região. Assim surgiu o plantio
mecanizado”, conta Rodrigo Gravina Prates
Junqueira, coordenador adjunto do Programa
Xingu, do ISA, sobre a técnica que deu escala
aos processos de restauração florestal na região.
Hoje, são mais de 2,5 mil hectares em processo
de recuperação, em diferentes estágios de
crescimento de vegetação. As restaurações foram
feitas em assentamentos, pequenas, médias e
grandes propriedades em 24 municípios de Mato
Grosso: Água Boa, Barra do Garças, Bom Jesus
do Araguaia, Canabrava do Norte, Canarana,
Cláudia, Confresa, Feliz Natal , Gaúcha do Norte,
Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova
Mutum, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Peixoto
de Azevedo, Querência, Ribeirão Cascalheira,
Santa Cruz do Xingu, São Félix do Araguaia, São
José do Xingu, Tabaporã, Vera e Vila Rica.

O

consórcio Governança Florestal nas Cabeceiras do Rio Xingu foi, durante
quatro anos, o principal projeto viabilizador da Campanha Y Ikatu
Xingu. Um projeto financiado pela Comunidade Europeia no Brasil, que deu
condições para o desenvolvimento de significativas ações da campanha na
busca da construção de modelos de desenvolvimento que aliasse a produção
com uso e conservação dos recursos naturais. A proposta do consórcio era
estimular as iniciativas socioambientais e fomentar a cultura florestal
e agroflorestal na região. Faziam parte do consórcio: ISA, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde, Fórum Mato-Grossense de Meio
Ambiente e Desenvolvimento, Instituto Centro de Vida e Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia.

Iniciativas Socioambientais entre o Xingu e o Araguaia
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Restauração ecológica

U

ma das principais linhas estratégicas da campanha é o desenvolvimento de
técnicas e aperfeiçoamento de modelos para a restauração que sejam ao
mesmo tempo eficazes do ponto de vista ecológico e viáveis para a realidade
da Bacia do Rio Xingu. Assim foi testada uma das técnicas utilizadas: o plantio
direto mecanizado de florestas, em que o próprio maquinário dos produtores
rurais – plantadeira e lançadeira – é usado no plantio das sementes nativas
da floresta e do cerrado. Esta técnica possibilita o plantio em áreas grandes
a um custo significativamente mais baixo do que o plantio com mudas. Além
disso, a crescente demanda por sementes nativas para realizar os trabalhos
de restauração ecológica estimulou outra iniciativa: a Rede de Sementes do
Xingu, que hoje conta com 300 coletores nos meios urbano, rural, em aldeias
indígenas e assentamentos de reforma agrária.

Educação agroflorestal

U

ma das ações realizadas nesta linha de atuação foi a formação de Agentes
Socioambientais do Xingu, que envolveu mais de 200 pessoas em oficinas,
cursos e práticas em escolas e comunidades, além de mais de mil pessoas de
forma indireta. Os processos formativos foram realizados junto a diferentes
grupos sociais em municípios dos eixos das BR-158 e BR-163, em Mato Grosso.
Uma das metodologias utilizadas era a do “aprender fazendo”, que estimulava o
protagonismo e o desenvolvimento de iniciativas socioambientais, por meio do
trabalho com as habilidades sociais e técnicas dos participantes. Cada formação
era preparada especialmente para cada público, com cuidado e respeito ao conjunto
de pessoas que participaram dela. A mobilização social em torno dos objetivos
centrais da campanha foi desenvolvida junto a organizações comunitárias,
prefeituras e escolas ao longo dos municípios da Bacia do Xingu e por meio da
participação e apoio a movimentos sociais em temáticas socioambientais, a exemplo
da Articulação Xingu Araguaia (AXA).

Planejamento territorial

S

ão ações essenciais para subsidiar as demais atividades da campanha,
pois fornecem uma visão integrada do território e possibilitam aos
diferentes atores locais a visão da ocupação e uso do solo e estado de
conservação da região das cabeceiras. Por meio dessas ações, buscase contribuir na definição política e institucional nos arranjos
viáveis e necessários para o processo de adequação socioambiental
nos diferentes níveis: bacia, sub-bacia, município e propriedade. Uma
importante ferramenta para acompanhar a evolução da ocupação e as
mudanças na região é o monitoramento ambiental do uso e ocupação do
território da Bacia Hidrográfica do Xingu em Mato Grosso, realizado
periodicamente.
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de cima para baixo
O cuidado com as agroflorestas,
a formação de agentes
multiplicadores desde a
infância e a implantação de
áreas de restauração são a
chave do sucesso.
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N

a Campanha Y Ikatu Xingu a educação teve lugar
estratégico para as ações de proteção e recuperação
das nascentes e matas ciliares em Mato Grosso. Ela
contribuiu com a mudança de atitude das pessoas em
relação ao ambiente e as escolas são até hoje instrumentos
importantes na formação de indivíduos mais conscientes.
Nesse sentido, a linha de ação educacional da Campanha
Y Ikatu Xingu, desenvolveu processos formativos junto a
diferentes grupos sociais tanto no eixo da BR-158 quanto
na BR-163. O objetivo era formar agentes socioambientais
multiplicadores, apoiando o desenvolvimento das
iniciativas socioambientais em cada aldeia, comunidade,
município. Os cursos foram divididos em módulos
presenciais e entre-módulos com apoio técnico aos
participantes de cada formação. O protagonismo
fortaleceu a capacidade de ação de cada participante.
De maneira geral, os processos de formação de
agentes socioambientais realizados, abordaram
quatro componentes:

1
2
3

Aspectos da percepção do papel do agente de
	mudança na escola e na comunidade;
Aspectos temáticos voltados à questão ambiental,
	social e cultural da região em que se encontram;

O desenvolvimento de vivências práticas,
	exercícios de habilidades sociais e das iniciativas
	socioambientais;

4

Discussão e reflexão sobre o sistema de
	produção, alternativas próprias para contribuir
	no desenvolvimento desses sistemas, voltadas a
	praticas agroflorestais.
Foram cinco processos de formação realizados ao longo
de cinco anos, totalizando 200 agentes socioambientais
capacitados para multiplicar o aprendizado. Os agentes
formados fazem parte de um time de militantes da
campanha, que propagam o conhecimento adquirido
por onde passam. Marta Jeane Dantas é um exemplo.
Participou do curso em 2007 e depois disso contribuiu
para o processo de recuperação das Áreas de
Preservação Permanentes (APPs) da Fazenda Bang Bang,
em São Félix do Xingu (MT), onde trabalha. A gerente
administrativa da fazenda já recuperou 319 hectares
de APPs, dos 342 que manda o Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) assinado com Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (Sema), em 2004.
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Nas discussões entre
os diversos setores que
participam da campanha,
têm sido recorrente a
ideia de que a região
das cabeceiras do Xingu
deve ser um laboratório
do desenvolvimento
sustentável, onde novas
soluções e arranjos entre
a produção agropecuária
de escala e a conservação
de recursos naturais
básicos poderiam ser
experimentados.
De um lado, os
produtores afirmam
que gostariam de
desenvolver modelos
que assegurassem
o seu rendimento
e os protegessem
do protecionismo
ambiental que veem
emergir no mercado
internacional. Do outro,
os indígenas imaginam
que corredores
florestais contínuos,
singrando a Bacia e
conectando áreas
protegidas, poderiam
assegurar a perenidade
do ecossistema regional
e dos valores culturais
associados.

Independentemente dos
rumos a serem seguidos, será
ainda necessário muito apoio
e muita vontade, para que a
região das cabeceiras do Xingu
possa se transformar num
mosaico sadio de plantações e
pastagens produtivas com áreas
protegidas íntegras, extensas e
conectadas, tornando-se assim
um exemplo da possibilidade de
coexistir interesses e visões de
mundo tão distintas.

Iniciativas Socioambientais entre o Xingu e o Araguaia
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de cima para baixo
Plantação de soja, criação de
gado e áreas de preservação
permanentes degradadas são
cenários corriqueiros em Mato
Grosso, mas que começam a
conviver com propostas de
recuperação ecológica. Hoje,
muitos proprietários rurais
já entendem que precisam
preservar suas matas de
beira de rio para garantir o
abastecimento de água
na sua propriedade e melhorar
sua produção.

© Christian Knepper
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Mais de 2,5 mil hectares de
áreas degradadas entraram
em processo de restauração
florestal nas Bacias do
Xingu e Araguaia.

3

Foto: © Ton Koene

Restauração
Florestal

“Derrubei muita árvore quando cheguei
a Canarana, mas depois plantei muito
também. A gente vê o clima mudando
e sente a diferença quando tem árvore
por perto. Por isso é importante cuidar
dessas áreas. Além disso, vai ser uma
lembrança para os meus filhos, netos e
para as outras gerações, não é?”
Amandio Micolino

Proprietário da fazenda São Roque, com mais de sete
hectares em processo de restauração florestal
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A

Plantio mecanizado

mandio Micolino é um dos pioneiros no
trabalho de restauração iniciado pelo
Instituto Socioambiental (ISA) em 2006, no
âmbito da Campanha Y Ikatu Xingu, em Canarana
(MT). Desmatou o que pode para sustentar a
família nos idos de 1970 e hoje recupera parte da
vegetação nativa de sua propriedade por entender a
importância de se preservar o ambiente. “Sou muito
favorável às árvores. Só derrubei mesmo porque tinha
necessidade naquele tempo”, conta. Hoje, a fazenda
São Roque tem mais de sete hectares em processo de
restauração florestal em diferentes estágios.

O desafio de recuperar extensas áreas degradadas
foi o estímulo para buscar alternativas viáveis de
restauração nas bacias dos rios Xingu e Araguaia.
Assim foi testado o plantio mecanizado de
florestas, técnica em que maquinários agrícolas,
como a plantadeira e a lançadeira, são utilizados
para plantar sementes nativas. O princípio
dessa técnica é o mesmo utilizado nos sistemas
agroflorestais e a mistura de sementes usada
no processo é chamada de “muvuca” e contém
leguminosas de adubação verde, ervas, arbustos,
cipós e árvores frutíferas, resiníferas, medicinais
e madeireiras. “A mistura de sementes permite
que o solo seja recoberto por vegetação por
todo o tempo, controlando o desenvolvimento
das gramíneas invasoras, como a braquiária, e
melhorando as características físicas, químicas e
biológicas do solo, descompactando a terra com
raízes profundas e superficiais e aumentando a
riqueza de nutrientes das folhas de diferentes
espécies que vão se depositando sobre o solo”
explica o biólogo Eduardo Malta.
A técnica, utilizada pelo ISA e adaptada às
condições locais, permite restaurar grandes

© Christian Knepper

© Alexandre Macedo

Assim como Micolino, proprietários rurais,
assentados e pequenos produtores de 24
municípios nas Bacias dos Rios Xingu e
Araguaia (MT) despertaram para a importância
de recuperar áreas degradadas. Por adequação
prevista em lei – como nos Termos de
Ajustamento de Conduta (TAC), assinados com a
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para obter
o Cadastro Ambiental Rural – ou por apostar na
ideia da qualidade de vida num ambiente com
água abundante, cercado por árvores frutíferas e
nativas, que poderão gerar renda no futuro. Hoje
são mais de 2,5 mil hectares de áreas degradadas
em processo de recuperação na região.

Amandio Micolino

Valdo da Silva

Iniciativas Socioambientais entre o Xingu e o Araguaia
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áreas a um custo mais baixo em relação ao
plantio de mudas.
As áreas plantadas com as diferentes técnicas
de restauração florestal são monitoradas
através de parcelas permanentes, nas quais
as árvores nativas e o resto da cobertura
vegetal (ervas e gramíneas) são identificadas e
mensuradas periodicamente. Este trabalho gera
um banco de dados das áreas em restauração
e permite sistematizar os erros e os acertos
das intervenções para aprimorar a técnicas de
restauração adaptadas a cada caso.

Casadão
Já o sistema casadão é o princípio utilizado
pela Associação Terra Viva (ATV), CPT e Ansa
para a recuperação de áreas degradadas. A
partir de 1997, a CPT implantou com a ATV
as primeiras agroflorestas da região, de onde
surgiu o termo “casadão”, nome local que
designa um sistema agroflorestal (SAF), que
vem da ideia de “casar” culturas agrícolas e
florestais para formar uma floresta produtiva,
mas que também dialogue com o modo de vida
dos agricultores familiares. De acordo com Raul
Vico Ferrè, coordenador da Araguaia Polpa de

C

ada vez mais, proprietários
rurais vêm se preocupando em
restaurar a vegetação nativa,
principalmente nas beiras dos
rios, lagos e nascentes, que
são as Áreas de Preservação
Permanente (APPs), pois
entendem a importância dos
serviços ambientais que prestam
dentro de suas propriedades e
na região para a conservação
da água, e manutenção da
biodiversidade e do clima.
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Frutas, o casadão é um “sistema de valores,
visões e práticas que incorpora valores como
a justiça social, a solidariedade, a construção
coletiva do conhecimento ou a geração de
consciência crítica”. “A partir dessas práticas,
se constrói de forma coletiva o dia a dia das
comunidades”, diz.
Valdo da Silva, presidente da ATV, é um dos
responsáveis pela mudança de comportamento
dos agricultores no Araguaia. Filho e neto de
agricultores goianos, Valdo já carregava em
seu DNA outra forma de lidar com a terra. “É a
ideia do quintal, um lugar gostoso onde ficar,
cheio de pequenas criações junto com árvores
e todo tipo de vegetação. Diferente daquilo
que era e ainda é feito aqui, do pasto limpo, da
monocultura”, conta. Desde o final da década
de 1990, começou o trabalho de introdução
de um modelo alternativo de agricultura, com
adubação verde, diversificação de cultura.
“O bom disso é que você deixa de depender
dos outros, do comércio. Você vive muito da
sua produção, gerando uma boa economia e
podendo inclusive gerar renda, caso queira viver
da comercialização dos produtos produzidos
no seu quintal”, explica Valdo, que possui uma
bela agrofloresta em sua casa, localizada no
centro de Porto Alegre do Norte (MT).
Com o casadão, os agricultores familiares estão
conseguindo reflorestar módulos entre 0,5 e
quatro hectares. Os plantios incluem espécies
frutíferas nativas como buriti, murici, mangaba,
pequi, bacaba, cajá, carambola. Além de
estimular o agricultor a restaurar suas áreas,
o casadão é uma alternativa economicamente
viável, pois também proporciona a geração
de renda por meio da venda das frutas para a
Araguaia Polpa de Frutas.
“Aqui na minha parcela não tinha nada. Hoje
a gente já tem um monte de fruta e de outras
árvores que dão renda com as sementes. Além
disso, nos nossos encontros a gente troca muita
experiência, sementes e isso é muito bom. A
vida melhorou muito depois do casadão”, conta
Alenira Paula Gomes, do assentamento Dom
Pedro, em São Félix do Araguaia (MT).

Iniciativas Socioambientais entre o Xingu e o Araguaia
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Fotos Assentados e indígenas
apostam no casadão e no
plantio de sementes e mudas
para a melhoria da qualidade
de vida. Além de árvores
frutíferas, eles também
investem em espécies nativas.
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Fotos A muvuca é misturada
para ser utilizada nos plantios
mecanizados de sementes
florestais. Ao lado, exemplos
de sistemas agroflorestais,
o chamado casadão, e do
plantio mecanizado – formas
de recuperação de vegetação e
geração de renda futura.

© João Correia Filho
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Fotos Produção de mudas no
Viveiro Municipal de Canarana
(MT) e no Viveiro de São Félix do
Araguaia, mantido pela Ansa.

© Alexandre Macedo
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Até a safra de 2011,
a rede comercializou
aproximadamente 71
toneladas de sementes,
gerando R$ 639 mil de renda
para seus participantes.

4

Foto: © Alexandre Macedo

Rede de Sementes
do Xingu

“Coletar sementes mudou a vida
na minha casa. É difícil arrumar
emprego por aqui, mas com a rede,
a qualidade de vida da minha
família melhorou muito.”
Mara Fatth

Coletora de sementes no Projeto
de Assentamento Brasil Novo – Querência/MT
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G

anhar dinheiro coletando sementes para
reflorestamento era algo inimaginável até
bem pouco tempo. Boa parte dos coletores
que fazem parte da Rede de Sementes do Xingu já
ouviu em algum momento, desde que optaram em
contribuir para a conservação ambiental em Mato
Grosso, que isso não era trabalho ou que coletar
sementes “só podia ser coisa de maluco”. Mesmo
assim, esse grupo apostou na ideia inovadora que
surgia e não se arrependeu.

“A gente ouviu muita crítica no início. Ainda
hoje tem muito vizinho que chama a gente de
doido por ficar no mato catando semente ou até
de vagabundo. Mas hoje eu ganho mais com as
sementes do que com os trabalhos que faço nas
propriedades aqui da região. Tenho pensado
até em ficar só com a coleta de sementes”,
afirma Abraão dos Santos, coletor e elo da rede
no Projeto de Assentamento Brasil Novo, em
Querência (MT). No passado, Abraão, assim
como muitos que foram para Mato Grosso,
desmatava a vegetação nativa da região para

1

	O coletor elabora uma lista com
	as espécies e o volume de sementes
que pretende entregar e encaminha
	ao elo – pessoa responsável por
	receber as sementes, gerenciar o
	grupo e manter a comunicação do
	núcleo com a rede;

2

A previsão de entrega de todos os coletores é
somada para saber a produção total da rede;

3

Os pedidos são divididos entre os
	coletores tendo como base a
	capacidade de produção e os
	pedidos realizados;

4

	Os coletores entregam as sementes
	já beneficiadas nas casas de
sementes da rede, que ficam nos
	municípios de Canarana, São José
do Xingu, Porto Alegre do Norte e
Nova Xavantina;

tirar o sustento da família. Hoje mudou de lado
e é o responsável pela organização e contato do
grupo de coletores no assentamento em que vive
com a Rede de Sementes do Xingu.
Criada em novembro de 2007, a rede nasceu
para atender as demandas por sementes de
espécies nativas que passaram a surgir a partir
do trabalho de restauração iniciado, no âmbito
da Campanha Y Ikatu Xingu e acabou mudando
a vida de muita gente.
Ivo Cesário da Silva é um exemplo. Ele tira sua
renda exclusivamente das espécies que coleta em
Canarana (MT). Como a maior parte dos moradores
da pequena cidade mato-grossense, veio do Sul do
País engrossar o grupo que a colonizou nos anos
1970. Pintor de profissão, o catarinense encontrou
no que resta de Cerrado na cidade seu ganhapão. “Se 20 anos atrás me falassem para coletar
sementes, eu nunca ia acreditar que seria preciso
e que seria possível viver disso. Hoje, com 46 anos
de idade, eu vivo da coleta de sementes”, conta.

5

As sementes são pesadas, têm sua
qualidade verificada, passam pelo teste
de germinação e são armazenadas;

6

A precificação das sementes é revista
	todos os anos em encontros com os
	coletores;

7

Entre os critérios que ajudam a estabelecer os
preços das sementes estão o grau de dificuldade
de coleta e limpeza das sementes, o transporte,
a quantidade encontrada na mata, o tempo gasto
no trabalho. Cada item gera um valor, que, somado,
ajuda a montar uma espécie de ranking com as
sementes que devem ser mais baratas e as que
devem agregar mais valor na venda. Para chegar
ao valor final, o cálculo envolve ainda fatores
como o preço da hora trabalhada, a quantidade de
sementes coletada em um dia. Essas informações,
agregadas ao valor da diária regional, vão gerar o
valor mínimo do quilo da semente.
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D

esde que foi criada, a rede se fortaleceu no contexto da Articula XinguAraguaia (AXA) e hoje funciona como um fio condutor dessa iniciativa,
dando capilaridade aos trabalhos desenvolvidos pelas instituições parceiras,
nas bacias dos rios Xingu e Araguaia. Hoje, integrar a Rede de Sementes do
Xingu e incentivar o plantio de áreas degradadas faz parte da realidade
de todas as instituições que compõem a AXA – fortalecendo ainda mais a
articulação e as parcerias entre as organizações envolvidas.

F

oi pela AXA, por exemplo, que a Operação Amazônia Nativa (Opan) se
aproximou do trabalho desenvolvido pela rede e decidiu criar um
grupo de coleta com os Xavante de Marãiwatséde. O local tem o título de
terra indígena mais devastada da Amazônia brasileira. Isso porque 45% de
sua mata nativa já foi destruída por GRILEIROS, como aponta o relatório
de 2010 do Programa de Monitoramento de Áreas Especiais (ProAE), do
Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e outro do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) que também detectou, em 2011, o maior foco de
desmatamento da Amazônia Legal nesta terra indígena, com uma área de
68,8 km² – tamanho equivalente a 43 vezes o Parque Ibirapuera, em São Paulo,
ou 368 vezes o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

C

arolina Rewaptu é professora indígena e uma das maiores entusiastas em Marãiwatséde
da rede. Nos fins de tarde sai junto com as crianças para coletar sementes no pouco que
resta de vegetação na terra indígena.

“A

lém da geração de renda, a gente quer que essa coleta de
sementes ajude a viabilizar um trabalho de restauração que
a gente está iniciando em Marãiwatséde. Aqui não tem mais caça,
nem área de coleta, que é do que esse povo vive. Então, se a gente
consegue aos poucos, ir recuperando essa mata, a gente devolve
a esse grupo a possibilidade de retomar seu modo tradicional
de vida. Nosso objetivo com esse e outros trabalhos que são
desenvolvidos é fortalecer esses Xavante que já vem sofrendo há
muito tempo”, diz Vinicius Benites, da Opan.

E

m São Félix do Araguaia, a parceria com a Ansa, por meio da
Araguaia Polpa de Frutas, fez volume nos números da rede. Hoje,
a fábrica está entre as 10 principais fornecedoras de sementes, em
quantidade, da rede.

A

Comissão Pastoral da Terra e a Associação Terra Viva já trabalhavam
nos assentamentos da região de Porto Alegre do Norte com o casadão
e encontraram nas sementes outro recurso para oferecer aos agricultores,
possibilitando a diversificação da produção em cada lote.

D

e modo geral, a rede tem sido um facilitador em muitos processos para
as instituições que fazem parte da AXA: como forma de multiplicação
dos trabalhos de preservação e restauração ambiental; como prática
de mobilização e organização; como um trabalho educativo; de resgate,
manejo e valorização da agrobiodiversidade e dos recursos tradicionais
escassos; além de uma alternativa econômica.
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A proposta inicial da rede era disponibilizar
sementes para a restauração de áreas na
Bacia do Xingu e para isso era necessário
profissionalizar e capacitar coletores, gerenciar
as vendas e as trocas de sementes de árvores
nativas, gerando conhecimento sobre uso
e recuperação das florestas e cerrados de
Mato Grosso, mas deu início também a uma
alternativa de geração de renda que valoriza
a vegetação em pé e seus mantenedores.
A iniciativa é o expoente do trabalho de
restauração na região. Hoje, conta com mais
de 300 coletores – no meio rural, urbano e nas
aldeias indígenas – e foi peça-chave no processo
de restauração de 2,5 mil hectares de áreas
degradadas na Bacia do Xingu. Até a safra de
2011, a rede comercializou aproximadamente
71 toneladas de sementes, gerando R$ 639 mil
de renda para seus participantes. A expectativa
agora é aumentar a produção para melhor
atender a demanda – que não para de crescer.

Iniciativa inovadora
A Rede de Sementes do Xingu é uma das únicas
do Brasil que comercializa sementes em grande
quantidade. De acordo com José Nicola Costa,

técnico do ISA e responsável pela rede, grande
parte das iniciativas criadas não priorizaram
inicialmente a comercialização das sementes. Era
um trabalho mais voltado para a pesquisa.
“A maioria das redes de sementes florestais
iniciaram seus trabalhos através de um edital do
Fundo Nacional do Meio Ambiente para a formação
dessas redes e priorizaram atividades como,
por exemplo, a formação de pessoas, marcação
de matrizes e áreas de coleta de sementes,
aprimoramento técnico, pesquisa e identificação
de espécies. Nós fizemos outro caminho:
estimulamos as pessoas a coletarem sementes para
identificarmos quem gostava de trabalhar com elas
e era bom coletor e depois estabelecemos critérios
para a comercialização dessas sementes”, explica.
Diante desse cenário, a demanda pelas
sementes da rede continua a crescer e lança
novos desafios como aumentar sua produção e
qualidade, criar uma figura jurídica e disseminar
os resultados obtidos até agora com essa
experiência para que possa ser replicada em
outras regiões. Hoje, a Rede de Sementes do
Xingu está em 22 municípios, 11 aldeias e 18
assentamentos de Mato Grosso.

© Alexandre Macedo

O

primeiro passo é procurar o núcleo de coletores mais
próximo – hoje são 15. O interessado precisa ser
aceito pelo grupo coletor. Depois deverá fazer uma lista
com as sementes e as quantidades que quer e consegue
entregar para a rede. Além disso, quem integra a Rede
de Sementes do Xingu deve preservar as matas ciliares
em sua propriedade. Quando tiver Área de Preservação
Permanente (APP) ou Reserva Legal degradadas, deve
recuperar ½ hectare por ano. Após um ano, os colegas
coletores vão olhar o trabalho de reflorestamento e
autorizar ou não sua entrada na rede. O coletor deve
ainda reservar 10% das sementes coletadas, sendo, 2,5%
para troca, doação ou plantio na sua área ou em sua
comunidade; 2,5% para o Fundo Rotativo da Rede de
Sementes; e 5% para o grupo de coleta.
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© Ton Koene
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Fotos Atualmente, mais
de 300 pessoas participam
ativamente da Rede de
Sementes do Xingu. O trabalho
envolve, a coleta, a limpeza e a
escolha das sementes antes de
serem entregues para a Rede.

© João Correia Filho
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© Janaina Welle
© Ayrton Vignola

Fotos Povos indígenas do
Xingu e de Marãiwatséde
fazem parte do grupo de
coletores. Nas aldeias, o
trabalho é feito geralmente por
grupos de mulheres, com ajuda
das crianças.

© Ayrton Vignola
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Adequação à nova Instrução Normativa
de Mudas e Sementes – no dia 9 de
dezembro de 2011, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), publicou no Diário Oficial
da União Instrução Normativa (IN)
nº 56, que regulamenta a produção,
comercialização e a utilização de
sementes e mudas das espécies
florestais nativas e exóticas. Algumas
exigências não se aplicam às sementes
utilizadas para a restauração. Mesmo
assim, a Rede de Sementes do Xingu
precisará encontrar uma maneira
para se adequar às novas regras para
comercialização de suas espécies.
Definição da identidade jurídica da
rede – trata-se de um negócio social
e o desafio é selecionar uma figura
jurídica adequada, sem perder a
participação e a identidade da rede,
que é um espelho da Bacia do Xingu,
com a participação de indígenas,
assentados rurais, agricultores
familiares. A dificuldade neste caso
é exatamente a forma com que a
rede foi concebida. A inovação do
seu modelo de negócio dificulta
enquadrar a iniciativa como empresa,
cooperativa ou associação.

Melhorar a organização da comercialização
– criar um banco de dados para melhorar
o gerenciamento dos pedidos; aumentar
a produção de sementes para garantir o
atendimento do mercado.
Manter a produção anual e
conscientizar os coletores da
importância do cumprimento dos
compromissos firmados.
Reduzir o número de espécies
para garantir a produção total e
aumentar a produção de sementes
de adubação verde – boa parte das
sementes de adubação verde ainda
vem de fora do estado.
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C

oletar sementes não é tão simples
e pode até sair caro para o coletor.
A Secretaria da Fazenda do Estado de
Mato Grosso cobra 17% de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) para emissão de nota fiscal sobre
qualquer semente florestal, além de R$
16 por guia, valor cobrado pelas agências
municipais. Essas cobranças funcionam
como um desincentivo à atividade, pois
encarecem e dificultam o trabalho de
coleta de sementes, assim como sua
aquisição formal pelos proprietários
rurais interessados em reflorestar áreas
de suas fazendas.

O

mesmo, no entanto, não acontece
com sementes de culturas
agrícolas, como a soja e o milho, que
têm isenção de ICMS no estado. No
final de 2011, o deputado Mauro Savi
(PR) fez uma indicação ao governador
Sinval Barbosa (PMDB) sobre a isenção
total da cobrança do imposto para a
produção e comercialização interna
de sementes nativas. A sugestão foi
ressaltada quando o deputado
aprovou um projeto de lei para
incentivar a criação e organização
de viveiros de sementes, mudas e
plantas nativas no estado.

“C

onsiderando que os coletores de sementes
nativas são na maioria pequenos agricultores
familiares, assentados do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e
comunidades indígenas, e a comercialização
destas habitualmente é feita nos municípios
onde foram coletadas, solicitamos a aplicação do
crédito presumido de 100% do valor do ICMS nas
operações de comercialização interna de sementes
nativas in natura”, disse Mauro Savi. A proposta
ainda aguarda avaliação do governador. Estados
como São Paulo e Paraná, por exemplo, não
tributam ICMS sobre sementes, o que estimula a
atividade de coleta.
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Até 2011, a renda gerada
para os agricultores que
venderam fruta para a
fábrica foi de pouco mais
de R$ 230 mil, resultado
da aquisição de 350 mil
quilos de frutas e da sua
transformação em mais
de 100 mil quilos de polpas
congeladas.
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Araguaia
Polpa de Frutas

“O difícil mesmo era acreditar. Eles
falavam pra gente: ‘Planta fruta que é pra
alimentação de vocês e também pode virar
uma renda’. E a gente acreditou.”
João da Carroça

Coletor de sementes e agricultor familiar do Projeto de
Assentamento Gleba Dom Pedro, São Félix do Araguaia/MT
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E

m 2005, a Associação de Educação e
Assistência Social Nossa Senhora da
Assunção (Ansa) iniciou um trabalho
de geração de renda com base na agroecologia
em São Félix do Araguaia (MT). A proposta era
incentivar o plantio de espécies frutíferas nos
assentamentos da região, proporcionando a
recuperação ambiental e futuramente a geração
de renda para os agricultores familiares. Assim
nasceu a Araguaia Polpa de Frutas, que hoje
conta com cerca de 300 fornecedores de frutas –
entre assentados e moradores da cidade.

“A gente trabalha com um total de 300 pessoas.
Mas são dois grupos distintos: o de agricultores
familiares, que plantam, coletam e entregam a
fruta para a fábrica; e os pequenos coletores,
cidadãos de São Félix do Araguaia, que têm
no quintal de casa algum pé de fruta e vendem
para a gente como um complemento de renda.
Dessa forma, hoje trabalhamos com duas

estratégias: uma baseada na questão agrícola e
extrativista e outra focada na geração de renda
para as pessoas da cidade”, destaca Raul Vico
Ferrè, coordenador da fábrica.
A proposta é aproveitar o potencial da
fruticultura e do extrativismo da região
Araguaia-Xingu, agregando valor às frutas
produzidas pelos agricultores familiares e
coletadas pelos moradores da região, através
da produção de polpas de frutas congeladas.
A fábrica, por meio do trabalho dos técnicos
da Ansa, incentiva o plantio de mais de
20 espécies de frutíferas, assim como o
extrativismo de espécies nativas. “Processamos
abacaxi, acerola, caju, maracujá, mangaba,

página ao lado João da Carroça exibe uma
amostra de sua produção.

© Carlos García

A

fábrica de polpas foi construída pela Ansa em
2000 como um projeto social de geração de renda
e ficou até 2004 em fase experimental. Em 2005, a
Ansa começou a estruturar a fábrica de polpas para
efetivá-la como alternativa econômica sustentável para
os assentamentos. A estratégia foi aproveitar e somar
com o trabalho que CPT e ATV já faziam na região com
o sistema casadão e a organização de grupos. A ideia
inicial era comprar frutas só de quem fazia casadão,
mas dois anos depois, devido à necessidade de ter
mais frutas para viabilizar a fábrica e de disseminar
a cultura agroflorestal em uma região marcada pela
predominância do modelo produtivo do gado de corte,
passou-se a comprar dos assentados da Gleba Dom
Pedro e também de outros assentamentos, como o
PA Manah, Novo Santo Antonio, Macife, Serra dos
Magalhães e Brasil Novo.
Parte das frutas processadas pela fábrica de polpas é
destinada à Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) que, através do Programa de Aquisição
de Alimentos compra a produção da agricultura

A proposta da fábrica era incentivar o plantio
de espécies frutíferas, proporcionando a
recuperação ambiental e a geração de renda
para os agricultores familiares.

familiar e doa para instituições públicas, como
escolas, creches, hospitais. Há também o Programa
Nacional de Alimentação Escolar, que incentiva as
escolas públicas a destinarem 30% do orçamento
da merenda escolar para a aquisição de gêneros
alimentícios produzidos por agricultores familiares.
Além da comercialização local, com restaurantes e
estabelecimentos de São Félix do Araguaia.
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E

m 2007, a Ansa implementou um viveiro em São Félix
do Araguaia para aprofundar a estratégia de aliar
restauração com a construção de cadeias produtivas
sustentáveis, capazes de gerar renda para os pequenos
agricultores familiares com os recursos locais.
O viveiro, com capacidade para 20 mil mudas, aproveita
as sementes que sobram do beneficiamento das frutas
na fábrica de polpas para produzir mudas e preparar
sementes para os plantios que realizam os agricultores
familiares nas áreas em reflorestamento. A produção de
mudas e o preparo de sementes que se realiza no viveiro
acaba sendo também um espaço de experimentação
das diversas técnicas de plantio e contribui para o
enriquecimento dos conhecimentos da equipe sobre
germinação, desenvolvimento ou comportamento das
diferentes espécies vegetais regionais.

© Alexandre Macedo

Em 2011, foram produzidas pouco mais de seis mil
mudas e preparados 3.131 kg de sementes de 23 espécies
diferentes, a maior parte delas de frutíferas nativas.
Todas essas mudas e sementes são transportadas
até os assentamentos que participam nas ações de
reflorestamento que a Ansa promove e são plantadas
pelos agricultores familiares em suas terras.
Posteriormente, quando as árvores produzem as
frutas, estas são vendidas para a fábrica, alimentando
novamente o ciclo reflorestamento-agregação de valorgeração de renda. A iniciativa foi mais um fruto do
fortalecimento das relações institucionais propiciadas
pela AXA, pois foi impulsionada pelas ações da Campanha
Y Ikatu Xingu na articulação. Além disso, o viveiro é mais
um braço da Rede de Sementes do Xingu no Araguaia.

Mudas produzidas no viveiro de São Félix do Araguaia.
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Acrescentar e
garantir a base de
fornecedores de fruta;
Melhora de
equipamentos para ter
melhores rendimentos
na polpa;

Abrir novos canais de
comercialização dentro do
mercado privado regional
e do mercado institucional
(PNAE). Para isso, em 2008, a
fábrica realizou uma pesquisa
de mercado nas principais
cidades da região, com o
objetivo de conhecer com
mais profundidade o mercado
de potenciais consumidores
da Polpa de Frutas Araguaia.
A pesquisa permitiu ter
informações qualitativas e
quantitativas do mercado da
polpa de frutas e guia as ações
estratégicas da fábrica;
Dobrar a produção
e concentrar a
oferta de polpas
nas variedades mais
lucrativas;
ATINGIR A AUTONOMIA
DA FÁBRICA ATÉ 2015,
IMPLEMENTANDO O
PLANO DE NEGÓCIOS,
REALIZADO NO ÂMBITO
DO PADEQ. DESTA FORMA,
SE PRETENDE, AO LONGO
DOS PRÓXIMOS CINCO
ANOS, ADOTAR UMA
SÉRIE DE MEDIDAS E
REALIZAR INVESTIMENTOS
ESTRATÉGICOS
PARA VIABILIZAR
A SUSTENTAÇÃO
ECONÔMICA DA FÁBRICA.
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murici, buriti. A ideia é diversificar a produção
para ter mais possibilidades de oferta”, explica
Raul. “A ideia básica é que eles possam ter uma
renda dessa produção do campo, do plantio
das frutas, e do extrativismo que é aproveitar o
que a região oferece e mostrar que as famílias
podem ter uma renda com isso, com essas
espécies que estão lá e eles nem sabem que
pode gerar renda.”
Até 2011, a renda gerada para os agricultores
que venderam fruta para a fábrica foi de
pouco mais de R$ 230 mil, resultado da
aquisição de 350 mil quilos de frutas e da sua
transformação em mais de 100 mil quilos
de polpas congeladas.

E

Ao todo, 50 famílias vendem caju
para a fábrica, e se organizam em
seis pontos de armazenamento
espalhados pelo assentamento Dom
Pedro. Ao longo do ano, a fábrica
disponibilizou mais três freezers
para melhorar as possibilidades
de armazenamento das frutas
e atender melhor as famílias
envolvidas com a coleta do caju,
completando um total de seis
congeladores situados em pontos
estratégicos do assentamento
e que, sob a organização das
próprias comunidades, funcionam
como pontos de entrega das frutas.

Fotos: © Acervo Ansa

m 2011, a Araguaia Polpa de Frutas
comprou 15 mil quilos de caju
procedente dos assentamentos Dom
Pedro e Mãe Maria, no município
de São Félix do Araguaia, o que
representa um incremento de mais
de 30% à safra do ano passado.

fotos Agricultores e índios karajá com
suas frutas para entrega na fábrica.
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HOJE, QUASE A TOTALIDADE
DOS 165 MIL HECTARES DE
MARÃIWATSÉDE VIRARAM ÁREA
DE PASTO OU DE SOJA. SE ANTES
OS ÍNDIOS CONTAVAM COM A
MATA DENSA NAS BEIRAS DE
RIO PARA AJUDAR A CONTER
O FOGO, HOJE PRECISAM DE
INSTRUÇÃO E DE ALTERNATIVAS
VIÁVEIS PARA CONTÊ-LO.
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Campanha Contra o
Uso Irracional do Fogo

“A gente não sabia combater o fogo,
mas agora tá achando muito fácil.
Esse trabalho nosso precisa continuar.
No tempo da seca vai começar de novo
a queimada. Então precisa cuidar,
reforçar equipe para acabar com a
malvadeza que o fogo está fazendo
com a floresta para voltar os animais,
as plantas.”
Valentin Xavante

Chefe da brigada de incêndio da
Terra Indígena Marãiwatséde
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T

odos os anos, a seca traz prejuízos
econômicos e pessoais a milhares de
pessoas na região das bacias dos rios Xingu
e Araguaia, em Mato Grosso. Lavouras, pastos,
matas e até casas são consumidas pelas chamas
que se propagam rapidamente, com ajuda do vento
e da seca realidade cada vez mais frequente num
contexto de mudanças climáticas. Para enfrentar
este problema, as organizações que compõem
a Articulação Xingu Araguaia (AXA) realizam,
anualmente, desde 2008, a Campanha Contra o Uso
Irracional do Fogo.

São encontros e oficinas que procuram mobilizar
a sociedade e o Poder Público na época da seca,
no intuito de minimizar os danos criados pelo
uso irracional do fogo. Para isso, trabalha-se a
conscientização ambiental, abordando técnicas
de combate e prevenção ao fogo e as alternativas
ao uso deste instrumento em locais estratégicos
ao longo do eixo da BR-158.
O principal objetivo das oficinas tem sido firmar
pactos para a coordenação e o encaminhamento
de soluções, com os direitos e deveres de
cada um dos envolvidos, conforme explica
Carlos García Paret, coordenador técnico do
projeto Disseminando a Cultura Agroflorestal
no Araguaia Xingu PDA/Padeq, do Instituto
Socioambiental (ISA), realizado em parceria
com as organizações da AXA. “Conseguimos
formar brigadas comunitárias em áreas onde
as instituições da AXA já atuavam plantando

árvore e gerando renda. Agora, com a maior
presença de iniciativas contra o fogo por parte
do Ibama (Prevfogo), de prefeituras, Ministério
Público e outras ONGs, nossa contribuição é mais
no sentido de coordenar, mobilizar e construir
estratégias no nível local, onde as organizações
da AXA têm uma presença.”
Durante os encontros e oficinas são abordadas
questões como a importância da mobilização
da comunidade para formação e capacitação
de brigadas de incêndio, da aquisição de
equipamentos para o combate ao fogo e a realização
de aceiros, para fazer queimadas controladas.

Alternativas ao uso do fogo
O fogo é constantemente usado na lida com a
terra – seja nos assentamentos ou nas terras
indígenas. Assim, ao sugerir que os agricultores
ou índios deixem de usá-lo, é preciso propor
alternativas que possam substituí-lo facilmente,
conforme explica Saulo Andrade, biólogo e
colaborador das oficinas da AXA desde 2009.
“Existe a tradição do uso do fogo para limpar
pastos, mas também há alternativas sustentáveis
de manejo da terra que implicam o não uso
do fogo, como o casadão, que é o nome local
usado para os sistemas agroflorestais e a
integração lavoura-pecuária-floresta. Queremos
incentivar esse tipo de alternativa”, defende o
brigadista voluntário que tem mais de 20 anos de
experiência com trabalhos relacionados ao fogo.

© Carlos García

página ao lado Queimada no Posto da Mata, área de invasão na Terra Indígena Marãiwatséde.
Nesta página Reunião da Campanha Contra o Uso Irracional do Fogo em São Félix do Araguaia.
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Muitas dessas alternativas já são praticadas pelos
assentados. No Projeto de Assentamento (PA)
Fartura, no município de Confresa (MT), mora
Anastácio Ferreira Alves, que tira seu sustento da
terra sem fazer o uso do fogo. Em sua propriedade
é possível encontrar mais de 50 espécies nativas
e agrícolas que dividem o mesmo espaço. “Daqui
eu consigo tirar meu sustento e alimentar minha
família. Não preciso mais usar o fogo, pelo
contrário: ele é uma ameaça para tudo o que eu
consegui construir aqui”, conta.
A implantação de sistemas agroflorestais no PA
Fartura tem o apoio da Comissão Pastoral da
Terra (CPT), uma das organizações envolvidas na
AXA. Claudia Araújo, engenheira florestal da CPT
Araguaia, destaca a importância do trabalho. “É
importante continuar realizando as oficinas para
que eles possam continuar prevenindo a entrada
de fogo e multiplicar isso em todo assentamento.”
Outras experiências bem sucedidas de aplicação
de alternativas ao uso do fogo também estão sendo
desenvolvidas no PA Manah, em Canabrava do
Norte (MT). Os vizinhos Placides Pereira Lima e
João Botelho Moura, conhecido como João Bode,
possuem agroflorestas em seus lotes. Ambos
contam que zelam por suas áreas e tomam os
cuidados necessários para impedir que o fogo

destrua o que cultivaram, porém, Placides chama
atenção para a necessidade de um trabalho mais
comunitário. “Hoje sabemos que sozinhos não
somos ninguém e não conhecemos nada. Se
formos uma comunidade unida, seremos ouvidos
e nossas reivindicações serão atendidas.”
O PA Brasil Novo, no município de Querência (MT),
se uniu contra o fogo. Foi o assentamento que
menos queimou em 2010 na região. Os produtores
familiares reconheceram o fogo como uma ameaça
e se mobilizaram para evitar o aparecimento
de focos de queimada. Em 2010, a iniciativa
funcionou. Porém, prova de que o trabalho precisa
ter continuidade é que no ano seguinte, o mesmo
local foi um dos que mais queimou na região.
A Associação Estrela da Paz, criada pelos
assentados, une diversos grupos que produzem
frutas para comercialização in natura, para a
produção de polpas, coleta de sementes nativas
e produção de farinha de mandioca. Como a
produção é compartilhada, o cuidado também é
comunitário, conforme explica o presidente da
associação, Mario Fulanette Filho, conhecido
como Paulistinha. “Hoje, se o fogo entrar em
nossos lotes o prejuízo será muito grande,
porque já produzimos muita coisa aqui. Por isso
o cuidado é redobrado.”

FocoS De calor

QUaNtiDaDe De FocoS

Por município entre 1998 e 2011
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João da Carroça

João da Carroça perdeu muito de sua
produção com o fogo descontrolado
que vinha de áreas vizinhas.

J

á no PA Gleba Dom Pedro, município
de São Félix do Araguaia, apesar do
trabalho preventivo de combate ao fogo,
a história não tem sido tão feliz. Diversos
produtores familiares têm perdido suas
produções devido a invasão do fogo. Um
dele é João Carlos Ferreira dos Santos,
conhecido como João da Carroça.
João é coletor de sementes há três anos
e, com apoio da Associação de Educação
e Assistência Social Nossa Senhora
da Assunção (Ansa) e da CPT, cultiva
uma agrofloresta de onde tira caju,
abacate, acerola, magaba, cupuaçu,
pequi e diversos outros frutos para a
comercialização in natura e venda
para a Araguaia Polpa de Frutas,
iniciativa da Ansa, criada em 2005 em
São Félix do Araguaia. Porém, em 2010,
sua atividade ficou comprometida com
a entrada do fogo.

Apesar do trabalho de prevenção, o fogo
que invadiu a propriedade de João veio
de fora, da queima de áreas de pastagens
coletivas. “Eu só consegui defender meu
pomar, todo o resto queimou. Perdi 19
espécies de plantas das quais eu tirava
sementes para entregar à rede, toda a
mandioca e a cerca de minha propriedade
foram queimadas.” Ele explica que foram
tempos difíceis para conseguir manter a
família. “Perdi 110 quilos de sementes que
iam me render R$ 2 mil.”
Apesar da constante luta, João da Carroça
não desanima. Tem se esforçado para
recuperar a área consumida pelo fogo e
afirma que irá trabalhar para que novos
focos de queimada não apareçam no
assentamento. “Já me perguntaram como eu
consigo viver nessa quiçaça (mato). Eu digo
que eu vivo dessa quiçaça e irei fazer o que
for necessário para proteger meu sustento”.

Iniciativas Socioambientais entre o Xingu e o Araguaia

CATALOGO_FINAL.indd 45

45
5/31/12 1:59 PM

A

Campanha Contra o Uso Irracional do Fogo é a
primeira ação conjunta da AXA. Durante quatro
anos de realização, mais de 400 pessoas participaram
de encontros e oficinas realizados, sete brigadas locais
foram equipadas com abafadores, bombas costais,
máscaras, óculos e outros artigos básicos para o
trabalho, além da distribuição de materiais educativos
para o combate e prevenção contra o uso irracional do
fogo. Conheça os princípios da campanha:

1

2
3

Trabalhar na base a articulação e a
transversalidade, juntando forças entre todas
as entidades para um maior impacto e
visibilidade da campanha.
Sensibilizar as comunidades da região para o
problema do fogo, coordenando os atores-chave
definidos, aproveitando os recursos e as
capacidades já instaladas no território pelas
entidades da AXA e através de parcerias.
Buscar um Xingu e Araguaia sem fogo, mas
dialogar com usos e práticas tradicionais,
apontando alternativas viáveis e propondo
ações de minimização do impacto do fogo.

D

iversos encaminhamentos práticos foram
estabelecidos pelas comunidades que participaram
ao longo desses anos das oficinas realizadas no âmbito
da Campanha Contra o Uso Irracional do Fogo. Entre eles:
a realização de aceiros em cada propriedade e em áreas
de interesse comunitário para evitar que o fogo entre nos
assentamentos e/ou nos limites da aldeia; a promoção de
articulações mais afinadas com as brigadas municipais;
aquisição de equipamentos e a realização de mutirões
para a construção de abafadores. Realizar queimas
controladas tomando as providências, chamando os
vizinhos e nos horários adequados.
Cada comunidade envolvida também definiu os
responsáveis pela proteção de cada setor. Esses
moradores estão em pontos estratégicos por isso se
tornaram referência na comunidade e poderão ser
acessados por telefone caso o fogo esteja chegando.
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Materiais de divulgação
utilizados na campanha.

Ter uma atuação
mais estratégica do
Poder Público;
Ter mais brigadas do
Prevfogo na região,
com menos demoras
na sua formação, mais
equipamentos (viaturas
e tratores) e com
possibilidade de realizar
um trabalho preventivo;

Maior atuação dos órgãos
fiscalizadores, que continuam
sendo omissos;
Acabar com o déficit
de equipamentos
básicos de prevenção
e combate ao fogo.
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Brigada de combate a incêndios formada por
Xavante, na Terra Indígena Marãiwatséde.

a Terra Indígena Marãiwatséde, os índios Xavante
dispõem de uma brigada de combate organizada
pela ONG Aliança da Terra. Ali, o trabalho é árduo e
requer constantes oficinas e reforço nas famílias sobre
a importância do uso controlado do fogo. A maior
dificuldade do trabalho na aldeia está no fato do fogo
ser usado tradicionalmente pelos índios na abertura e
limpeza das roças e na caça.

N

por onde a caça sai e acaba sendo abatida. “Em 2009,
eles fizeram essa caçada aqui e o fogo saiu de controle.
O fogo ficou queimando o fim de semana inteiro. Nos
anos seguintes já não foi feita a caçada, a pedido dos
velhos inclusive, porque eles viram que o território
já estava muito degradado”, conta Carolina Delgado,
técnica da Opan, organização que trabalha com este
povo há quatro anos.

“Os índios botam o fogo no pasto para caçar ou para
abrir clareira. E aí deixa o fogo ir embora. Waradzu
(branco) que tá trazendo esse ensinamento pra nós,
de que não pode fazer fogo. Como era antigamente
já era, não existe mais. Então a gente tem que pensar
no agora e como fazer pra acabar com o fogo porque a
mata não segura mais”, conta Valetin Xavante, chefe da
brigada na terra indígena.

Hoje, quase a totalidade dos 165 mil hectares de
Marãiwatséde viraram área de pasto ou de soja,
fazendo com que o fogo se alastre mais facilmente.
Se antes os índios contavam com a mata densa nas
beiras de rio para ajudar a conter o fogo, hoje precisam
de instrução e de alternativas viáveis para substituir
quando possível a prática tradicional enquanto o
território se recupera.

Além do uso na abertura de roças, o fogo é importante
para os Xavante para fazer as caçadas. Na tradição
desses índios, existe um tipo de caçada onde eles
queimam uma grande área de Cerrado em círculo para
pegar os bichos. Deixam apenas um estreito corredor,

Com ajuda das organizações da AXA, os Xavante têm
realizado aceiros, preparado a brigada, e levado o
assunto para discussão em sala de aula na tentativa
de conscientizar as crianças da importância do uso
controlado do recurso.
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Sessenta e oito pessoas, entre
indígenas, profissionais
das instituições parceiras,
assentados, profissionais
da saúde, professores,
coletores de sementes
e líderes comunitários
participaram do processo,
e acreditaram na proposta
de se conhecer e conhecer
o outro para otimizar as
relações de trabalho e
também as pessoais.
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7

Germinar

“Antes eu era bem tímido, falava pouco.
Em 2010, fui convidado a participar do
Germinar, realizado em Porto Alegre
do Norte (MT). A partir daí, muita
coisa mudou. A possibilidade de me
expressar, mostrar minha opinião e
interagir com muitas pessoas diferentes
me fez desabrochar. Foi a primeira vez
que me senti igual a todo mundo.”
Abraão dos Santos

Elo da Rede de Sementes do Xingu, no Projeto de
Assentamento Brasil Novo – Querência/MT
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U

m processo de desenvolvimento
individual que visa a transformação
social. Assim é definido o Germinar, um
curso criado em 2003 pelo Instituto Ecosocial
para a formação de líderes-facilitadores voltado
para o desenvolvimento social. Trazido para a
região pelo ISA, em Canarana (MT), em 2008, o
curso foi levando para outros locais das bacias
do Araguaia e do Xingu pela AXA e foi um dos
principais desafios assumidos pelas instituições
que a compõem para melhorar a qualidade da
intervenção na região e fortalecer o tecido social.

“Foi a primeira vez que senti que minha opinião
contava de verdade”, relata o assentado Abraão
dos Santos, coletor de sementes e elo da Rede
de Sementes do Xingu, em Querência (MT), após
ter participado do curso, em 2010, em Porto
Alegre do Norte (MT).

portunidades para autopercepção
sobre como o indivíduo se relaciona
com os diferentes ambientes sociais;

C

onceitos e ferramentas que
possibilitam o desenvolvimento de
habilidades sociais necessárias para
a condução e o apoio a processos
de desenvolvimento de grupos e
organizações;

A

prendizado prático a partir de situações reais
trazidas pelos próprios participantes;

U

m rico ambiente de troca de
apoio entre os participantes
que potencializa o aprendizado.

© Elisa Marín

É essa autoconfiança que o curso busca
fortalecer em seus participantes, pois só assim

O

página ao lado e Nesta página Dinâmicas realizadas durante os módulos do Germinar.
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A

té hoje foram três formações
do Germinar propostas na
região das bacias dos rios Xingu
e Araguaia: uma em Canarana,
uma em São Félix do Araguaia
e uma em Porto Alegre do
Norte. Sessenta e oito pessoas,
entre indígenas, profissionais
das instituições parceiras,
assentados, profissionais da
saúde, professores, coletores de
sementes e líderes comunitários
participaram do processo, e
acreditaram na proposta de se
conhecer e conhecer o outro para
otimizar as relações de trabalho
e também as pessoais. “Após o
Germinar, até as relações dentro
da AXA ficaram melhores, o
que aprimorou o resultado das
atividades. Mas isso tudo só
foi possível porque os técnicos
das organizações e os seus
parceiros toparam embarcar
nesse processo com enorme
compromisso”, afirma Carlos
García Paret, coordenador
técnico do projeto Disseminando
a Cultura Agroflorestal no
Araguaia Xingu PDA/Padeq, do
Instituto Socioambiental.

serão capazes de multiplicar o aprendizado por
onde andarem. Geralmente, quem participa
do Germinar relata ter tido uma experiência
profunda de crescimento pessoal e de
aprendizagem de ferramentas que melhoraram
o planejamento e execução de suas atividades e,
portanto, das ações institucionais e comunitárias.
Paulistana de nascimento e bióloga de profissão,
Natalia Guerin, técnica do ISA, participou de uma
das formações do Germinar logo que entrou para
trabalhar na instituição e descreve que após o
curso aprendeu a ouvir o outro, o que contribuiu
muito para o seu trabalho na região. “No trabalho,
o Germinar me ajudou a lidar melhor com a
equipe e com situações complexas, procurando
compreender o momento de cada um e as melhores
maneiras de resolver questões. Obviamente isso
não é fácil, mas o fato de eu me dar conta de que
preciso atentar para algumas coisas que antes
passavam despercebidas fez toda a diferença.”
O Germinar significa um caminhar rumo
a uma cidadania mais consciente de suas
responsabilidades, ativa e organizada no
exercício dos seus direitos fundamentais. O curso
compreende cinco módulos com duração de três
dias de imersão (30 horas) cada, com intervalos
entre eles de, aproximadamente, dois meses.

© Elisa Marín

Representação de dinâmica sobre o processo de tomada de decisão em grupo.
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Considerações finais

A

s iniciativas socioambientais
partilhadas aqui não são mais que uma
muvuca de sementes lançadas na terra
e que estão crescendo.

iniciativas propostas por cada organização.
Com esse espírito, o trabalho se desenvolveu
e um novo olhar se abriu para alternativas no
manejo da terra na região Xingu Araguaia.

Como visto ao longo da publicação, chegar até
aqui não foi fácil. Muitos obstáculos tiveram
que ser transpostos para que as conquistas
que hoje apresentamos nesta publicação
atingissem suas metas. Mas muito ainda
precisa ser feito.

Um novo cenário, porém, se configura
nacionalmente, trazendo mais desafios para
quem se propõe a trabalhar alternativas de
uso sustentável da terra. Vivemos hoje uma
onda regressiva no campo ambiental brasileiro
que está nos fazendo voltar a tempos que
considerávamos superados. Enquanto nós
demoramos cinco anos em plantar 2,5 mil
hectares de florestas nativas, em 2011, o triplo
dessa área foi desmatado por grileiros na Terra
Indígena Marãiwatséde. Os R$ 300 mil gerados
em 2011 em cadeias da sociobiodiversidade
ainda não têm como somar estatisticamente
na contabilidade nacional, e nas decisões
políticas, da forma que o fizeram os R$
600 milhões que a soja gerou na região no
mesmo ano. Contudo, acreditamos na força
das nossas utopias. E com essa legitimidade
continuaremos trabalhando para que essa
semente de um Xingu Araguaia mais justo e
sustentável cresça.

As ações fortalecidas pela AXA não pretendem
se apresentar como soluções prontas, aplicáveis
em qualquer região. Tampouco, de resultados
fáceis, isentos de dificuldades. A intenção foi
mostrar o DNA do nosso processo de mudança.

© João Correia Filho

Estes trabalhos e suas conquistas foram
sustentados ao redor de três eixos
norteadores: a união dada por ideias de
justiça e diversidade, na busca de uma
sociedade melhor; a consciência da influência
do passado da região nas ações a serem
desenvolvidas e nas relações estabelecidas;
e o trabalho coletivo para fortalecimento das

Muda de jatobá.
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