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APRESENTAÇÃO 

Atuação da Akarui  

Desde 2003, a OSCIP Akarui vem desenvolvendo projetos voltados à análise do meio físico-ambiental, 

restauração florestal e desenvolvimento rural sustentável em São Luiz do Paraitinga, SP. Seus trabalhos 

se alicerçam em três eixos principais: educação, produção e organização. Nesse histórico, destaca-se 

sua atuação nos últimos 9 anos na bacia do rio do Chapéu, inclusive com levantamento e organização 

de informações georreferenciadas e produção de mapas de uso e cobertura da terra, tipos de solo, 

drenagem, relevo e vulnerabilidade, dentre outros. Esses mapas integram a publicação "Análise físico-

ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu, São Luiz do Paraitinga, SP", disponíveis para 

download em http://www.akarui.org.br/projetos 

 

O projeto 

O presente projeto, “Recuperação físico-ambiental da Bacia do Rio do Chapéu no município de São 

Luiz do Paraitinga: geração e análise de dados, elaboração de projetos executivos e implantação de 

projetos modelo em APP”, foi executado com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) 

e teve como principal objetivo gerar subsídios para um futuro plano de restauração florestal para a 

Bacia do rio do Chapéu. Este projeto teve dois eixos: a elaboração e implantação de projetos executivos 

de restauração florestal, a fim de experimentar diferentes técnicas; e o Diagnóstico Rural Participativo 

(DRP), por meio da realização de 20 oficinas com a comunidade local, que gerou o documento “Agenda 

21 da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu”. 

 

Nosso objetivo com este documento 

Com base no conhecimento adquirido sobre a bacia do Chapéu com este e outros projetos desenvolvidos 

pela Akarui e parceiros, apresentamos recomendações e informações complementares que possam 

subsidiar a restauração florestal e o planejamento do território nessa bacia hidrográfica, com foco na 

conservação dos recursos hídricos. Nossas recomendações têm como base os princípios da 

agroecologiaa, uma abordagem que busca proporcionar uma produção agrícola sustentável, cujos 

principais valores são a integridade ambiental, a equidade social e a viabilidade econômica. 

                                              
a Diferente da produção industrial (em pulsos, monocultura, exportação), a produção agroecológica é contínua, 
diversificada e voltada às demandas regionais (Gliessman 2007) 
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1. INTRODUÇÃO  

1. 1. Motivações do projeto e objetivos deste documento  

 O município de São Luiz do Paraitinga é um espaço fértil para a atuação de instituições e 

projetos socioambientais. Um ambiente rural degradado, susceptibilidade a enchentes e problemas 

sociais são algumas das adversidades que o município enfrenta. O projeto que embasou este documento 

foi elaborado frente ao cenário catastrófico no qual o município se encontrava em 2010, após a grande 

inundação que afetou gravemente o centro histórico. O projeto “Recuperação físico-ambiental da Bacia 

do Rio do Chapéu no município de São Luiz do Paraitinga: geração e análise de dados, elaboração de 

projetos executivos e implantação de projetos modelo em APP” foi construído de forma participativa e 

proposto por representantes da Akarui, da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo (CATI/EDR de Pindamonhangaba), da Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e da Universidade de Taubaté (Departamento de Agronomia 

e Ciências Ambientais e IPABHi - Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas). 

Com o objetivo de conhecer, avaliar e analisar 

adequadamente a dinâmica da bacia hidrográfica, 

propondo ações que possibilitem sua recomposição a partir 

da utilização racional de seus recursos hídricos, o projeto 

buscou subsidiar um futuro plano de restauração florestal 

para a bacia do rio do Chapéu. A partir de duas principais 

frentes, os projetos executivos e o Diagnóstico Rural 

Participativo, o projeto gerou dados e resultados valiosos 

para atingir seu principal objetivo. A elaboração e 

implantação de projetos executivos de recuperação de dez 

hectares de Áreas de Proteção Permanente (APP)b hídricas 

em propriedades rurais permitiu experimentar diferentes 

métodos de restauração florestal, considerando o 

diagnóstico técnico das áreas e do entorno. Por sua vez, o 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP) foi executado por meio 

da realização de 20 oficinas com a comunidade local, em 

                                              
b As Áreas de Proteção Permanente são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, que têm a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 

deslocamento dos animais e das plantas, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Novo Código 
Florestal, Lei nº12.651/12). 

A restauração florestal inicialmente 

visava a aplicação de técnicas agronômicas 

e silviculturais de plantio para a 

reintrodução de espécies arbóreas em 

ambientes degradados. Mais recentemente, 

assumiu a difícil tarefa de reconstruir as 

complexas interações do ecossistema como 

um todo (Rodrigues et al., 2009). O 

conceito evoluiu, de modo que atualmente 

fala-se em restauração ecológica  (SER, 

2017). 

As práticas utilizadas ao longo deste 

projeto foram baseadas nos princípios da 

agroecologia . Portanto, neste documento 

a restauração florestal ou restauração 

ecológica se refere a uma visão mais 

ampla, que percebe o sistema a ser 

manejado de forma integrada – 

considerando os aspectos ambientais, 

sociais e econômicos relacionados à 

produção agrícola. 
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que foi possível conhecer melhor a realidade dos habitantes e elaborar a “Agenda 21 da Bacia 

Hidrográfica do Rio do Chapéu” (Anexo I).  

O presente documento apresenta os principais resultados e as lições aprendidas em ambas as frentes 

deste projeto, bem como outras informações e dados relevantes sobre a área. Nossa intenção foi gerar 

um material claro, sucinto e suficientemente robusto para subsidiar o planejamento de ações de 

restauração florestal e, assim, possibilitar a participação de pessoas de diversos setores na construção 

desse plano. Embora o foco deste documento seja o projeto mencionado, aqui apresentamos o resultado 

de um acúmulo de experiências numa mesma área geográfica, envolvendo também outros projetos da 

Akarui e parceiros. Ao longo desse processo, houve uma ampliação de nossa própria visão sobre o que 

é necessário para uma efetiva recuperação ambiental e, inclusive, sobre a restauração florestal em si - 

se é um fim ou um meio para se atingir algo mais abrangente. Assim, entendemos que iniciativas de 

restauração florestal mais propensas a se tornarem bem-sucedidas são aquelas baseadas em uma 

abordagem integradora sobre o território, ou seja, que incluam questões sociais, culturais e econômicas 

durante o processo. Com isso, ganham importância temas como acesso ao mercado, produção familiar, 

planejamento da propriedade, e engajamento dos produtores. 

1.2. São Luiz do Paraitinga e a Bacia do Chapéu 

São Luiz do Paraitinga (Fig. 1) está localizado no reverso da Serra do Mar, na região do Alto Paraíba, 

a 170 km da capital do estado de São Paulo. A área do município tem cerca de 620 km², com altitude 

variando entre 700 e 1700 m acima do nível do mar, caracterizando uma paisagem conhecida como 

"mares de morros". A floresta úmida de áreas montanhosasc é a vegetação nativa predominante no 

município, que atualmente apresenta cerca de 38% de sua área coberta por matas nativas em 

diferentes estágios de conservação (Farinaci, 2012). O município possui mais de 10.000 habitantes, e 

aproximadamente 40% de sua população reside na zona rural (censo IBGE 2010). Segundo 

informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR, 2016), 96% das propriedades rurais do município têm 

menos de quatro módulos rurais (1 módulo rural = 40 ha) e, de acordo com o Levantamento das 

Unidades de Produção Agropecuária (LUPA/CATI/SAA 2007/2008), aproximadamente 90% delas 

têm menos de 100 ha. Estes dados denotam a relevância da pequena propriedade e, 

consequentemente, da produção familiar para o município. Ainda assim, esse potencial é pouco 

explorado e muitos produtores buscam alternativas em atividades fora da propriedade rural para 

complementação de renda. 

Devido à sua posição privilegiada entre o mar e o interior, o local onde hoje é o município de São Luiz 

do Paraitinga serviu como pouso e entreposto comercial desde a época das sesmarias no século 17. A 

                                              
c Floresta Ombrófila Densa Montana. 
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partir do século 19, a região passou por diferentes ciclos econômicos como a cafeicultura e, mais tarde, 

a produção de leite. Os ciclos trouxeram desenvolvimento, mas também crises econômicas e degradação 

da terra, que culminaram na diminuição e empobrecimento da população e em uma terra cada vez 

menos produtiva (Santos, 2006; Monteiro, 2012).  

 

 

O centro da cidade, que é cortado pelo rio Paraitinga, abriga o maior acervo arquitetônico do Estado 

de São Paulo, tombado pelo CONDEPHAATd e pelo IPHANe. Além do patrimônio arquitetônico, 

destacam-se as manifestações da cultura imaterial, tais como a Folia do Divino, as marchinhas 

carnavalescas, a Cavalhada, as danças populares, os mitos e as lendas. Contudo, São Luiz do Paraitinga 

atualmente está entre os municípios paulistas mais desfavorecidos em termos de riqueza econômica e 

de indicadores sociais (Campos e Delamaro, 2011). Nas últimas décadas, o turismo (histórico, rural e de 

aventura) tem se tornado uma alternativa produtiva atraente no município, sobretudo após 2002, 

quando passou a ser uma das Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo (São Luiz do Paraitinga, 

2017). As tradições culturais e festas, bem como a beleza de suas paisagens, são algumas das principais 

atrações. 

                                              
d Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. 
e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

FIGURA 1. Localização de São Luiz do Paraitinga no Estado de São Paulo 

(por J. S. Farinaci). 
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O rio do Chapéu é um dos principais afluentes do rio Paraitinga que, ao se encontrar com o rio 

Paraibuna, dá origem ao Paraíba do Sul, cuja bacia hidrográfica está inserida numa das regiões mais 

populosas e economicamente desenvolvidas do país, abrangendo um total de 180 municípios nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (AGEVAP, 2006). A bacia hidrográfica do rio do 

Chapéu (Fig. 2) é uma bacia de 6ª ordem, altamente ramificada e com alta densidade de drenagem 

(3,57 km2), inteiramente localizada na zona rural a sudeste do município. Ocupa uma área de 20.620 

ha (quase um terço da área total do município), dos quais 9.139,35 ha estão localizados no entorno do 

Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia. A área da bacia abrange um pequeno 

adensamento urbano (vila de Catuçaba) e nove grandes bairros rurais. A maior parte do relevo 

(aproximadamente 90% da área total da bacia) apresenta declividades superiores a 20%, sendo 

45,3% com declividade entre 20 e 40%, onde só é possível utilizar máquinas com tração animal, e 

44,08% com declividades maiores de 40%, onde não é possível utilizar máquinas agrícolas. As 

pastagens constituem o maior uso do solo para produção (34,12%), seguido pela eucaliptocultura 

(4,31%) e outras culturas de menor expressividade local. As matas e capoeiras recobrem 37,31% do 

território da bacia e mais de 50% das suas áreas de preservação permanente (APPs) encontram-se 

desprovidas de florestas (Fig. 3), com usos do solo diversos (Akarui, 2013). 
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Dos principais solos encontrados na bacia, as classes de maior ocorrência (cambissolos háplicos e 

húmicos) ocupam 79% da área e são caracterizados como solos jovens. Seu alto teor de silte e baixa 

profundidade resultam em uma permeabilidade consideravelmente baixa, gerando grande risco de 

erosão, pois favorecem a formação de sulcos pela enxurrada, inclusive quando cobertos pela pastagem. 

Os cambissolos e neossolos presentes na bacia são naturalmente de baixa fertilidade e, quando 

localizados em áreas acidentadas, são de difícil mecanização, impróprios para atividades agrícolas 

(Akarui, 2013).  

Essas condições de relevo, aliadas à ausência de vegetação nativa em boa parte da bacia e ao tipo 

de solo predominante, promovem o rápido escoamento superficial da água e favorecem enchentes. Por 

outro lado, o uso pouco intensivo da terra facilita a recuperação da cobertura florestal, até mesmo por 

processos de regeneração natural, como já foi demonstrado em pesquisas na área (Farinaci, 2012). 

Neste tocante, é interessante ressaltar a diversidade de espécies vegetais na bacia: um estudo 

preliminar encontrou 332 espécies arbóreas de 59 famílias vegetais em seis fragmentos florestais da 

bacia do Chapéuf (ver Fig. 4 para a distribuição dos fragmentos florestais nativos na bacia). 

                                              
f Dados preliminares cedidos pela equipe do projeto Ecofor - Fapesp proc. 12/51872-5. 
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A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que interliga o município de Taubaté ao de Ubatuba, e a Rodovia 

Abílio Monteiro de Campos (SP-046/125), que interliga a Rodovia Oswaldo Cruz à vila de Catuçaba, 

são as duas principais rodovias asfaltadas que cortam a bacia do Chapéu (que também possui 210 km 

de estradas vicinais). Muitas dessas estradas margeiam e cruzam cursos d’água (Fig. 5), o que resulta 

no carreamento de sedimentos e problemas de erosão, afetando a qualidade dos recursos hídricos 

(CEPA, 1999). Essas condições, em conjunto com o relevo acidentado e o solo degradado, agravam a 

situação das enxurradas, que removem e transportam sedimentos para os cursos d’água, agravando os 

problemas com as enchentes, comuns na região. O rio do Chapéu, dependendo das condições de vazão, 

pode inclusive elevar os níveis d’água no rio Paraitinga, potencializando os eventos de cheia no centro 

histórico do município (São Paulo, 2012). 

Por todas essas questões, a bacia do Chapéu é área prioritária para recomposição de vegetação nas 

bacias formadoras de mananciais, segundo a Resolução conjunta SMA/SSRH 01/2014, e é classificada 

como categoria 1 de criticidade ambiental no Diagnóstico dos Recursos Hídricos do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP, 2006). Adicionalmente, o município de São Luiz do 

Paraitinga é classificado como de alta prioridade para restauração da vegetação nativa no estado de 

SP (Res. SMA 07/2017). 
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Para mais informações, acesse o Atlas produzido pela Akarui “Análise físico-ambiental da bacia 

hidrográfica do Rio do Chapéu - São Luiz do Paraitinga/ SP” e outras obras citadas nas Referências 

Bibliográficas. Os mapas aqui apresentados podem ser acessados em alta resolução no site: 

www.akarui.org.br 
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2. DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO DO CHAPÉU 

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) foi proposto como um dos objetivos principais do Projeto 

Recuperação físico-ambiental da Bacia do Rio do Chapéu no município de São Luiz do Paraitinga: 

geração e análise de dados, elaboração de projetos executivos e implantação de projetos modelo em 

APP, com o intuito de gerar um banco de dados participativo sobre o local, que servisse como subsídio 

para a elaboração de um futuro Plano Diretor da Bacia e para implementação de políticas públicas, 

projetos e ações futuras na região. O DRP, a partir da sua construção com a comunidade, contém a 

percepção dos moradores sobre problemas e dificuldades enfrentadas na região, bem como possíveis 

soluções. Para realizar o DRP foram aplicados métodos participativos na avaliação dos problemas e 

respectivas soluções apontados pela comunidade moradora da bacia do Chapéu. Essa opção é 

justificada pela reconhecida qualidade dos dados gerados pelos métodos participativos quando 

envolvendo questões sociais e comunidades pois, ao retirar os sujeitos da posição de meros espectadores 

e convidando-os a se envolver, os resultados da pesquisa tornam-se mais claros, robustos e verossímeis 

(Macaulay et al., 1999). Além disso, esse tipo de pesquisa busca democratizar a produção do 

conhecimento e fomentar oportunidades para o empoderamento dos envolvidos e para a ação social 

(Kindon et al., 2009). 

 

2.1 O processo de diagnóstico par ticipativo  

O Diagnóstico Rural Participativo foi realizado de julho de 2012 a julho de 2013 em seis localidades 

estratégicas na bacia do Chapéu e representativas da diversidade e peculiaridades da região: Vila 

de Catuçaba, Bairro da Cachoeirinha, Bairro Rio Claro, Bairro Rio das Flores, Bairro do Selado e Bairro 

da Fábrica (Bittencourt, 2013). 

 

Métodos 

O método participativo utilizado baseou-se na abordagem do "desenvolvimento comunitário baseado 

em talentos e recursos locais" (ABCD,  na sigla em inglês), também conhecida como modelo colaborativo. 

Adicionalmente, foi utilizada a experiência adquirida durante a elaboração do Plano Diretor 

Participativo de São Luiz do Paraitinga. 

Etapas 

A execução do DRP foi organizada em 2 fases: (1) processo de formação e capacitação da equipe 

técnica e visitas a campo para identificação das lideranças locais, no intuito de mobilizar a comunidade 
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para participação no projeto; (2) execução das oficinas de Diagnóstico Participativo Comunitário, que 

levantou as informações para compor o relatório de subsídio do Plano Diretor. 

A fase 2 contou com a execução de 20 oficinas: 3 em cada localidade e 2 oficinas finais. As oficinas 

finais foram realizadas na Vila de Catuçaba e no Bairro Rio das Flores, para promover um intercâmbio 

entre os participantes do processo. Três etapas de atuação foram delimitadas para guiar as oficinas:   

1ª. etapa: Conhecendo o nosso meio ambiente – visou promover uma ação de reconhecimento do 

meio ambiente local a ser trabalhado, levando-se em consideração a realidade e o uso dos recursos 

naturais, a diversidade do patrimônio cultural e natural da região e seu estado de conservação.  

Esta etapa de encontros aconteceu no mês de outubro de 2012. As oficinas foram executadas com a 

formação de pequenos grupos de conversa. A partir de questões direcionadoras, os grupos puderam 

expressar seus pensamentos e convicções sobre o histórico do local onde moram, os problemas vividos 

e as demandas para melhoria da qualidade de vida. 

2ª. etapa: Identificando nossos problemas ambientais – visou uma ação coletiva de identificação e 

mapeamento dos problemas locais relacionados ao meio ambiente, sua interferência na dinâmica da 

cidade e sua relação com os problemas ambientais globais. Esta etapa caracterizou-se pela realização 

de dois encontros seguidos em cada comunidade, totalizando 12 encontros. No primeiro, foram 

validados os problemas levantados pelos participantes na etapa anterior, por meio da metodologia 

da árvore de problemas: fichas representativas de problemas formam os ramos da árvore, que é o 

diagnóstico geral feito pela comunidade das demandas e necessidades da região. No mesmo encontro 

foi realizada uma conversa técnica sobre “Conservação do Solo e o Planejamento Integral da 

Propriedade Rural e sua relação com os problemas sentidos no dia a dia do produtor rural”. Por fim, 

foram indicadas ações para o planejamento e uso sustentável da propriedade rural , que 

reproduzimos a seguir:  
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3ª. etapa: Identificando soluções – visou apontar e construir coletivamente práticas que possam 

contribuir para a sustentabilidade ambiental da região, levando-se em consideração a visão da 

comunidade - refletindo seus princípios, valores, crenças e expectativas - e, consequentemente, 

promovendo um planejamento coletivo da recomposição florestal da bacia em questão. Esta etapa (2 

encontros) teve dois objetivos principais: a validação das informações pela comunidade, e a roda de 

conversa técnica sobre a importância das APPs na proteção dos recursos hídricos, conduzida pela 

Engenheira Florestal Alcinéia de Castro. Na conversa, reforçou-se a importância do planejamento da 

propriedade para o uso sustentável dos recursos naturais, tratou-se da importância da mata ciliar, das 

funções das APPs e das florestas; abordou-se técnicas de recuperação de áreas degradadas para que 

o produtor compreendesse como poderão ser os processos futuros de recuperação da bacia do Chapéu, 

conforme modelos de recuperação (determinados pela Resolução 08/2008g da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente de São Paulo). 

O número de participantes variou de acordo com os bairros em cada etapa de encontros. Na 1ª. etapa, 

a média de participantes por encontro foi de aproximadamente 15 pessoas (mínimo de 9 pessoas no 

Selado, e máximo de 21, no Rio Claro). Na 2ª. etapa, o número de participantes variou entre 1 e 23 

(ambos em Catuçaba), ficando na média de 13 participantes/encontro. Os encontros finais (3ª. etapa) 

contaram com a participação de 26 pessoas em Catuçaba e 11 no Rio das Flores. 

 

 

 

 

                                              
g Revogada 

 

Planejar o uso da propriedade em função do seu potencial e das suas limitações;  

Utilizar bem as áreas indicadas para a atividade agrícola;  

Produzir produtos agroecológicos; 

Trabalhar com Turismo Rural: alternativa para aumentar renda da propriedade;  

Agroindústria: agregar valor aos produtos (beneficiamento dos produtos);  

Trabalhar em comunidade, incentivo à Associação Rural;  

Comércio Justo: Certificação de produtos com agregação de valor social e ambiental 
(consumidores que pagam mais por não degradar o meio ambiente e por ser produzido por 
comunidade); 

Pagamento por serviços ambientais: renda para os produtores de água . 
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Consolidação dos dados e construção de uma agenda local  

As tabelas 1, 2 e 3 apresentam os principais pontos discutidos e elencados pela comunidade nos 

encontros do Diagnóstico Rural Participativo da bacia do Chapéu. 

 

Tabela 1. Histórico, uso da terra, vantagens e potencialidades do bairro elencados por ao menos três 

comunidade nas oficinas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO 

 

 Produção agropecuária era muito maior no passado; produção de 

alimentos (milho, feijão, cebola, arroz, alho) e de leite. Região onde se 

localizava o Laticínio São Luiz; 

 Havia sistema de mutirão para serviços na zona rural; a partir de 1985 

acabou tudo, camaradas foram embora para a cidade; 

 Há 40 anos a região não tinha pássaros; hoje tem jacú, araponga, 

frango d’água, saracura, tucano (proibição da caça). Houve também 

aumento de mata nativa; 

 Enchentes no rio do Chapéu em 1996 e 2010, sendo a de 1996 muito 

maior. 

USO DA TERRA 

 

 Predomínio de pequenas propriedades, com vários sitiantes de final de 

semana e muitas chácaras de passeio; 

 Região sofre com queimadas. 

VANTAGENS 

 

 Temos uma bela paisagem, mais cultura e patrimônio arquitetônico;  

 Proprietários convivem bem com o Núcleo Santa Virgínia;  

 Morador feliz em viver na região. 

POTENCIALIDADES 

DO BAIRRO 

 Bairros possuem cachoeiras, afluentes, rios caudalosos (em épocas de 

cheias jan/fev/março);  

 Grande potencial turístico: predominância de serviços de turismo no 

bairro. 
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Tabela 2. Principais problemas elencados por ao menos três comunidades nas oficinas realizadas. 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

 Esgoto, lixo e animais jogado nos rios (falta fossa séptica); 

 Nascentes e rios sem proteção ciliar (especialmente rio do Chapéu);  

 Diminuição do volume de água;  

 Falta de peixes no rio.  

SOLO 

 

 Erosão/Desbarrancamentos;  

 Má conservação das estradas rurais. 

FLORA e FAUNA 

 

 Queimadas - dano natureza e poluição (falta brigada de incêndio);  

 Braquiária (pior que eucalipto/ocupou lugar da produção); 

 Eucalipto (tema controvertido, seca a água, mas é apontado para 

uso de madeira). 

PRODUÇÃO e 

COMERCIALIZAÇÃO 

 

 Ausência de apoio técnico ao produtor rural (ex. larva nas frutas);  

 Falta mão de obra (desvalorização rural); 

 Desvalorização do peq. produtor de leite (problemas com 

Cooperativa);  

 Falta transporte para mobilidade das pessoas e escoamento 

produção (proibição do transp. de eucalipto); Falta conservação de 

estradas; 

 Falta de apoio financeiro e equipamentos para produção.  

SOCIAL, TURISMO e 

CULTURA 

 Falta envolvimento e organização dos produtores (Associação - 

difícil formar e manter). 

 

Tabela 3. Principais demandas e necessidades elencadas por ao menos três comunidades nas oficinas 

realizadas. 

AMBIENTAIS  Proteção do Rio do Chapéu, nascentes e matas;  

 Construção de fossa séptica. 

SOCIAIS E 

ECONÔMICAS 

 Alternativa para gerar renda na propriedade rural;  

 Orientação e projetos para exploração do turismo;  

 Qualificar mão de obra e serviços para turismo;  

 Apoio técnico para produção (frutíferas e alimentos) e beneficiamento; 

 Organização de atividade de leite para pequenos produtores;  

 Criação de Escola das Montanhas (plano diretor);  

 Pagamento por Serviços Ambientais; 

 Planejamento da propriedade. 

 

EM SUMA, O PROCESSO DE DRP TORNOU POSSÍVEL IDENTIFICAR QUATRO PRIORIDADES 

PARA AS COMUNIDADES DA BACIA DO CHAPÉU: CONSERVAÇÃO DO SOLO, CONSERVAÇÃO 

DE ESTRADAS RURAIS, RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E SANEAMENTO RURAL. 
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2.2 Agenda 21 da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu  – diretrizes do 

diagnóstico rural par ticipativo: resultados e discussão  

A Agenda 21 foi criada para que as informações registradas no DRP pudessem angariar status de 

documento oficial e de valor substancial ao processo participativo. A agenda é instrumento criado para 

traduzir as diretrizes participativas e indicativas das políticas públicas prioritárias para o território rural 

da bacia, servindo de fundamento para a criação de um futuro Plano Diretor da Bacia Hidrográfica 

do Rio do Chapéu. O documento completo da Agenda 21 encontra-se no Anexo I. A seguir, 

apresentamos alguns motivos que legitimam e fundamentam o documento, como produto do processo 

do DRP: 

 A criação do texto teve como base as atas e relatórios de 18 reuniões comunitárias 

realizadas no território da bacia; 

 Na sua forma escrita, a agenda dá destaque às falas comunitárias, a fim de que o produtor 

rural e o morador se reconheçam como atores principais do processo, valorizando assim o 

protagonismo da comunidade; 

 O nome “Agenda 21 – Diretrizes do Diagnóstico Rural Participativo” foi referendado nos 

últimos encontros participativos; 

 A Agenda 21 foi idealizada como um documento de “testamento” da comunidade, 

apresentada ao Poder Público e à Sociedade Civil para servir de princípio à execução e 

implantação de políticas públicas no território rural. Foi construída sem pretensões a não 

ser representar o povo desse território nos canais governamentais das escolhas públicas.  

O documento final da Agenda 21 foi dividido em Considerações Preliminares, Diretrizes Gerais, 

Capítulo “Do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos”, Capítulo “Do Desenvolvimento Econômico, Social 

e Cultural” e Capítulo “Da Gestão Participativa”. A seção “Diretrizes gerais” apresenta os princípios 

que devem ser entendidos como balizadores de todo o documento como, por exemplo: a importância 

do documento servir efetivamente como instrumento de consecução de políticas públicas relativas à 

melhoria da qualidade de vida no território da bacia do Chapéu; o sentimento e o orgulho da 

comunidade da bacia, com relação ao patrimônio natural, à sua cultura e ao seu povo; a necessidade 

de pensar no desenvolvimento do território, por meio de políticas sociais, econômicas, ambientais e 

culturais, de forma integrada, articulada e multidisciplinar.  

O Capítulo “Do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos” destaca a sensibilidade do povo com as 

questões ambientais (ex. conservação dos rios, nascentes e florestas), a necessidade de priorizar as 

ações de recuperação de nascentes e das áreas de preservação permanente do rio do Chapéu, de 

políticas de saneamento e de se investir em políticas de conservação do solo. Ressalta o interesse dos 

participantes em questões relacionadas ao novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e suas implicações 
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no meio rural e na contemplação do território com políticas que valorizem a conservação dos recursos 

naturais, como o pagamento por serviços ambientais.  

O Capítulo “Do Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural” trata da necessidade urgente de 

investimentos na zona rural do município, para valorizar as pessoas do campo e estimular atividades 

produtivas. O uso sustentável do solo rural e a formação de agrovilas - diretriz presente no Plano 

Diretor, Lei Municipal 1347/2010 - foram destacadas como alternativas para os problemas elencados. 

A produção de frutíferas, a necessidade de se investir no turismo e resgatar a riqueza cultural são 

também destaques desta seção.  

O Capítulo “Da Gestão Participativa” trata da necessidade de se garantir à comunidade o direito à 

informação, à educação e à participação nas decisões políticas, por meio de Conselhos, reuniões, 

associações ou grupos. A criação da Escola das Montanhas é ressaltada neste capítulo (ação também 

descrita no Plano Diretor do município) como forma de valorizar a cultura e o homem do campo.  

 

2.3 Lições aprendidas 

 A construção de processos participativos é uma opor tunidade para resgatar conhecimentos e 

sabedorias populares que fazem parte de um território e agregá-los como valor nos processos 

de decisões políticas. 

 Em processos participativos é necessário investir no diálogo com a comunidade, para que haja 

oportunidade real de participação e conscientização. O processo deve ser educativo, no qual 

o técnico ou educador seja apenas facilitador da jornada, valorizando o processo horizontal 

de comunicação. 

 As peculiaridades e aptidões diversas e complexas, mesmo considerando apenas a bacia do 

Chapéu, devem ser levadas em conta na discussão e implementação de políticas de 

desenvolvimento e conservação ambiental.  

 Os saberes das comunidades serviram como importante instrumento indicativo à equipe técnica 

sobre a forma de conduzir o projeto. Essas comunidades demonstram um profundo 

conhecimento sobre as condições físicas, culturais e ambientais do meio em que vivem e sobre 

a necessidade de implementação de políticas públicas que garantam a permanência do homem 

no campo, gerando renda e trabalho a partir de suas necessidades, sua cultura e seu modo de 

vida. 

 Para gerar mudanças consistentes, é necessário incluir a comunidade e seus problemas de 

forma sistêmica na discussão sobre questões ambientais.  
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3. PROJETOS EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO FLORESTAL NATIVA 

Os projetos executivos de recuperação florestal nativa foram tecnicamente norteados para atender i) 

a orientação para a utilização de modelos de projetos executivos desenvolvidos pela Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo para o “Projeto de Recuperação de Mata Ciliar”, e ii) as 

recomendações contidas na Resolução SMA 32 de 03 de abril de 2014, na qual este projeto se 

enquadra conforme Artigos 3°, 4° e 5°. 

 

3.1 Métodos 

Foram realizados projetos executivos em seis 

propriedades rurais, sendo que em algumas delas 

houve intervenção em mais de uma área (Fig. 6), 

totalizando doze áreas (tabela 4). As atividades 

foram executadas entre março de 2015 a fevereiro 

de 2017. A seleção dos modelos de restauração 

florestal a serem utilizados em cada área, bem como 

a seleção das espécies a serem plantadas nas 

propriedades, obedeceram às indicações do grupo 

gestor deste projeto e as orientações contidas no 

anexo III da Resolução SMA 32/2014 (Anexo II). As 

mudas plantadas foram produzidas no viveiro 

florestal do Instituto Florestal de Taubaté (a lista de 

espécies encontra-se no anexo III). 

 

 

Descrição das técnicas utilizadas 

 
Isolamento (ISOL): consiste em isolar o fragmento florestal com ou sem a instalação de cerca. A 

instalação de cerca possibilita a retirada do fator degradante da área (o gado), permitindo que a 

floresta se estabeleça. Nesta prática não há plantio de mudas, apenas instalação de cerca, se 

necessário. Compreende, basicamente, o monitoramento da regeneração natural.  

 

 

FIGURA 5. Áreas da propriedade 1 onde 

foram implantados os projetos executivos de 

restauração ecológica. 
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Condução da regeneração (CRN): consiste em isolar o fragmento florestal com a instalação de cerca 

e condução da regeneração natural. A cerca possibilita a retirada do fator degradante da área (o 

gado), permitindo que a floresta se restabeleça. Nesta prática não há plantio de mudas, apenas 

instalação de cerca e coroamento das mudas regenerantes após 1 ano de isolamento. 

 

Adubação Verde com plantio de Arbóreas (AVA):  consiste no plantio da adubação verde Stylosanthes 

com posterior plantio de espécies arbóreas nativas em espaçamento de 5 x 5 m. Esta técnica visa, 

prioritariamente, a recuperação do solo antes da introdução de espécies arbóreas em grande 

quantidade. 

 

Plantio em Área Total (PAT): consiste na introdução de espécies arbóreas nativas na área a ser 

recuperada, contribuindo para acelerar o estabelecimento da floresta. Esta técnica foi utilizada em 

espaçamento 2 x 2 m (PAT1), totalizando 2500 mudas/ha, e em espaçamento 2 x 1,5 m (PAT2), 

totalizando 3334 mudas/ha. 

As mudas foram plantadas em curva de nível, no esquema de linha x entrelinha, no formato de 

quincôncio, conforme indicado na Figura 7. 

 

 

1,5m 

1,5m 

PAT1 PAT2 

FIGURA 6. Esquema de plantio das espécies arbóreas em plantio de área total. PAT1 - 

espaçamento 2 m na linha por 2 m nas entrelinhas; PAT2 - espaçamento 2 m na linha e 1,5 

m nas entrelinhas. P = espécie pioneira; NP = espécie não-pioneira. 



Tabela 4. Descrição das áreas selecionadas para os projetos executivos de restauração florestal, com área em hectares, comprimento de cercas, modelo 

de restauração florestal adotado e justificativa, método de plantio, número de mudas utilizadas, caracterização da vegetação anterior à execução dos 

projetos, uso do solo, fatores de perturbação, declividade, presença de fragmentos nativos próximo à área, e número de manutenções. ISOL = isolamento; 

CRN = condução da regeneração; AVA = adubação verde com plantio de arbóreas; PAT = plantio em área total. *Modelo discutido com grupo gestor do 

projeto. 

Identificação 
da 

propriedade 

Área 

(ha) 

Cerca 

(m) 

Modelo de 
restauração 

florestal * 

Justificativa 
No. de 

mudas 

Vegetação 

anterior 
Uso do solo 

Fatores de 

perturbação 
Declividade 

Presença de 
fragmentos 

nativos 

Manutenção 

(No) 

Nº 1 
4 áreas 

1,3393 520 ISOL (0,082ha) 

para 

regeneração 

natural de 

núcleo a partir 

da nascente; e 

PAT1 na borda, 

com feijão 

guandu nas 

entrelinhas 

Área com baixo 

potencial de auto 

regeneração, em 

função do histórico 

de uso intensivo da 

terra 

3.143 Secundária 

em estágio 

inicial de 

regeneração 

natural com a 

presença de 

gramíneas e 

arbustos 

Pasto Sujo 

na área e 

no entorno 

imediato 

Pecuária 

extensiva, 

baixa 

presença de 

gado 

+ de 40% Menos de 

200m do 

centro das 

áreas 

8 

1,2406 612 ISOL Presença de 

plântulas, com 

potencial para 

condução de 

regeneração 

natural 

0 0 

1,4470 542 0 0 

0,3554 261 0 0 

Nº 5 
1 área 

0,5695 316 AVA Baixo potencial de 

auto regeneração 

306 Campo 

antrópico com 

intenso 

pisoteio do 

gado; 

vegetação 

secundária 

Pastagem, 

na área e 

no entorno 

imediato 

Parcialmente 

utilizada com 

pecuária 

extensiva, 

presença de 

gado 

Entre 5% e 
40% 

Menos de 

180m do 

centro da 

área 

5 

Nº 6 0,6289 - ISOL Alto potencial de 

regeneração: 

proximidade de 

fragmentos 

florestais e 

plântulas de 

nativas arbóreas, 

solo arenoso; alta 

declividade;  

0 Vegetação 

secundária; 

gramíneas 

nativas e 

exóticas e 

arbustos 

Área 

isolada por 

10 anos 

para 

regeneração 

Drenagem 

inadequada 

das vias 

rurais 

próximas 

Superior a 
40% 

Menos de 

10m de 

distância 

0 
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Identificação 
da 

propriedade 

Área 

(ha) 

Cerca 

(m) 

Modelo de 
restauração 

florestal * 

Justificativa 
No. de 

mudas 

Vegetação 

anterior 

Uso do 

solo 

Fatores de 

perturbação 
Declividade 

Presença 
de 

fragmentos 
nativos 

Manutenção 

(No) 

Nº 2 
1 área 

0,8420 388 CRN Presença de 
plântulas, com 

potencial para auto 
regeneração. 

Proximidade de 
fragmento florestal 

e terreno na 
vertente sul (contra 

face) 

0 Secundária 
em estágio 

inicial de 
regeneração 

natural com a 
presença de 

gramíneas e 
arbustos 

Pasto Sujo 
na área e 

no entorno 
imediato 

Parcialmente 
utilizada com 

pecuária 
extensiva, 

presença de 
gado apenas 

no entorno 

+ de 40% A partir de 
195m do 

centro da 
área 

0 

Nº 3 

3 áreas 

0,4278 289 ISOL Presença de banco 

de plântulas e 
potencial de auto 

regeneração 

0 Secundária 

em estágio 

inicial de 

regeneração 

natural com a 

presença de 

gramíneas e 

arbustos 

Pasto Sujo 

na área e 
no entorno 

imediato 

Parcialmente 

utilizada com 
pecuária 

extensiva, 
presença de 

gado 

+ de 40% Menos de 

250m do 
centro das 

áreas 

0 

0,2062 
+ 

0,4708 

363 PAT2 
+ 

ISOL 

Pequena parte da 
área com baixo 

potencial de auto 
regeneração. 

Restante da área 
com muitas 
plântulas e 

potencial de auto 
regeneração. 

708 8 

0,1295 113 PAT2 Baixo potencial de 

auto regeneração 

452 8 

Nº 4 
2 áreas 

1,6123 1287 PAT1 Baixo potencial de 
auto regeneração 

em ambas as áreas 

Baixo potencial de 
auto regeneração 

 

4.201 Secundária 
em estágio 
inicial de 

regeneração 
natural com a 

presença de 
gramíneas e 

arbustos 

Pastagem, 
na área e 
no entorno 

imediato 

Parcialmente 
utilizada com 

pecuária 

extensiva, 
presença de 

gado 

Entre 12% e 
40% 

Menos de 
355m do 
centro das 

áreas 

8 

0,7725 326 PAT2 2.691 8 

TOTAL 10,04 5.017 - - 11.494 - - - - - 41 
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Plantio, proteção e manutenção 

Abertura e preparo dos berços  

Manualmente, com as dimensões 0,30 x 0,30 x 0,30 m. Foram utilizados calcário, torta de mamona e 

farinha de osso no preparo dos berços. 

Calagem e adubação 

No período que antecede o plantio, distribuindo o calcário e o adubo, misturando-o com a terra do 

berço. A recomendação agroecológica para dosagem do calcário foi de 120 g por berço. 

Plantio 

As mudas com 0,50 m de altura ou mais foram transplantadas em saquinho ou em tubetes. 

Cercas 

As propriedades totalizam 5.017 m de cerca, que utilizaram: mourão tratado com 2,50 m de altura, 

diâmetro de 8 a 10 cm e espaçamento de 4 m entre mourões; 4 fios de arame farpado esticados e 

fixados com grampos para cerca; 1 balancin entre mourões, ou seja, a cada 2 m. Todo o material foi 

colocado na propriedade pelos fornecedores contratados pela Akarui e transportado até o local de 

restauração florestal pela empresa contratada. 

Manutenção 

Visando assegurar o bom desenvolvimento das mudas, foram adotadas as seguintes práticas 

silviculturais: 

 Roçada: sempre que necessário foi feita a roçada seletiva para rebaixamento das plantas 

invasoras e mantendo os regenerantes nativos. Buscou-se evitar o sombreamento, o abafamento 

das mudas e principalmente a concorrência pelos nutrientes no solo. Evitou-se o uso de herbicidas 

por tratar-se de restauração florestal em APP hídrica. 

 Coroamento: após o plantio foi realizada a capina manual ao redor das mudas, com um raio 

de pelo menos 1 m, sempre que foi constatado um nível de infestação de invasoras que pudesse 

comprometer o desenvolvimento das mudas arbóreas. Normalmente o primeiro coroamento é 

realizado em até 60 dias após o plantio, e os subsequentes a cada três meses. 

 Adubação de cobertura: foi realizada com Yoorin, produto fosfatado que fornece fósforo, 

potássio e micronutrientes às plantas. 

 Combate a formigas cortadeiras: antes e após o plantio em períodos pré-estabelecidos foi 

verificada, por meio de monitoramento, a necessidade de combate a formigas. 
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 Replantio de mudas falhadas: sempre que necessário foi realizada a substituição (replantio) 

de mudas que apresentaram problemas de pegamento, principalmente após as geadas que 

aconteceram na região no período de junho a agosto de 2016. 

Monitoramento  

O monitoramento das áreas foi baseado nos protocolos de monitoramento estabelecidos pela resolução 

SMA Nº 32/2014 e nos modelos utilizados pela Akarui, que têm por referência o protocolo do Pacto 

Para Restauração da Mata Atlântica (Bellotto et al., 2009). O monitoramento consistiu no 

acompanhamento do desenvolvimento de indivíduos arbóreos plantados nas áreas de estudo. No campo 

foram coletados: altura, diâmetro das mudas e presença de espécies regenerantes. Foram realizadas 

coletas 12 e 24 meses após o plantio. Além disso, os plantios foram acompanhados mensalmente para 

garantir o desenvolvimento das mudas e evitar danos causados por animais ou fogo. Ao longo dos dois 

anos foram realizadas 8 operações de manutenção, contando com o preparo da área com adubação 

orgânica (farinha de osso + torta de mamona) e calcário, o replantio de 300 mudas e a adubação de 

cobertura (Yoorin) na última manutenção. 

Destaca-se que a ocorrência de uma geada severa nos meses de junho e julho de 2016 danificou 

algumas das áreas monitoradas. Para avaliar a extensão dos danos causados, as áreas receberam uma 

visita técnica. A propriedade 4 teve cerca de 80% das áreas de plantio afetadas. Após 3 meses as 

espécies plantadas nessa propriedade apresentavam regeneração e o dano total representou menos 

do que 5% da área do projeto. Somente a planta pioneira Algodoeiro (Heliocarpus popayanensis) 

mostrou não ser indicada para as condições climáticas da região. Na propriedade 5 não houve danos 

às mudas implantadas e à regeneração natural, apenas à vegetação de gramíneas, que se 

recuperaram logo após o início das chuvas. 

Resultados do monitoramento 

Na propriedade 4 (Fig. 8) o modelo de plantio 2 x 1,5 (PAT2) apresentou desenvolvimento satisfatório 

das espécies com potencial de sombreamento no primeiro ano de plantio. Em função da baixa 

mortalidade, não houve problemas de clareiras ou buracos no plantio devido ao adensamento de 

plantio do modelo. Nas áreas cujo modelo de plantio implantado foi o com espaçamento 2 x 2 (PAT1) 

o desenvolvimento das espécies mostrou-se superior ao modelo PAT1, o que é esperado devido ao 

maior espaço disponível para o crescimento de cada indivíduo e menor competição por nutrientes. O 

relevo e a regeneração natural também podem ajudar a explicar os resultados obtidos nessa área. 
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Na propriedade 3 testou-se o plantio adensado com espaçamento 2 x 1,5 m (PAT1) e a técnica de 

condução da regeneração natural. As espécies monitoradas, embora fortemente afetadas pela geada 

de 2016, após 6 meses apresentaram regeneração e desenvolvimento igual ou superior aos 

monitorados antes da geada. As espécies que não apresentaram desenvolvimento aéreo apresentaram 

desenvolvimento de diâmetro do coleto superior, demonstrando que o sistema radicular continua se 

desenvolvendo.  

A propriedade 5 (Fig. 9) recebeu o modelo de adubação verde com plantio de arbóreas (AVA), 

indicado para restauração em pastagens degradadas. Visando minimizar os impactos dos processos 

erosivos na área, foi implantada uma espécie leguminosa (Stylosanthes) visando o preenchimento da 

área exposta, e 300 mudas de espécies nativas; a área foi isolada com cerca. 

 

 

 

FIGURA 7. Imagem da área da propriedade 4, no momento da implantação do modelo em fevereiro 

de 2015 (topo) e depois, em fevereiro de 2017. 
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A propriedade 1, cujo modelo implementado foi o de regeneração natural em sua maior área, teve 

desenvolvimento satisfatório. A presença de fragmentos florestais no entorno (favorecendo a dispersão 

de sementes) e a localização da área na contra-face do relevo (menor incidência de luz e, 

consequentemente, maior umidade do solo) favoreceram o desenvolvimento das espécies florestais 

nativas regenerantes e das espécies plantadas. Tendo esse mesmo modelo implantando, a propriedade 

2 foi somente monitorada por meio de caracterização da vegetação, pois a declividade do terreno 

dificultou a entrada da equipe. A vegetação que se desenvolveu tem o predomínio de espécies de 

processo inicial de regeneração (de acordo com a Resolução CONAMA 01/94): Cecropia spp., Croton 

sp., arbustos com espinho, Tibouchina spp., Macherium spp., Casearia sylvestris. A área está em processo 

inicial de regeneração e tem potencial para se estabelecer devido à presença de fragmento florestal 

no seu entorno. 

 

FIGURA 9. Imagem da área da propriedade 5, área com solo exposto no momento da implantação 

do modelo em fevereiro de 2015 (à esquerda); área em fevereiro de 2017 (à direita). 
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3.2 Lições aprendidas 

Técnicas para a restauração florestal na bacia do rio do Chapéu 

 

As técnicas de restauração florestal adotadas foram planejadas e executadas em função das 

características da bacia (relevo, solo, fragmentos florestais), de acordo com princípios 

agroecológicos , e no intuito de experimentar diferentes técnicas em 10 hectares distribuídos por 6 

propriedades rurais, que podem ser replicadas. 

 

Conduzir a regeneração natural.  Técnica 

eficaz na região, devido, principalmente, à presença 

de fragmentos florestais e indivíduos regenerantes 

nas áreas (Fig. 9). Porém necessita-se de 

acompanhamento por período maior para estimar o 

tempo de restabelecimento da área. 

 

 

 

Isolar algumas áreas com cerca, evitando a entrada do gado (Fig. 

10) em áreas com presença de indivíduos regenerantes de fragmentos 

florestais próximos e localizadas na face sul. Essas áreas vêm se 

regenerando satisfatoriamente, mas requerem monitoramento para 

atestar a eficiência da técnica a médio e longo prazo, bem como seu 

custo-benefício em relação ao tempo de restabelecimento da floresta no 

local. 

 

 

 

FIGURA 8. Área onde foi feita a condução da 

regeneração natural da vegetação. 

FIGURA 9. Cerca implantada em propriedade. 
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Utilizar adubação verde com plantio de arbóreas.  É indicada como etapa pré-plantio em 

locais com solo degradado, junto com adubação de cobertura, fornecendo melhores condições de 

recobrimento do solo e sombreamento para o desenvolvimento das espécies florestais. Em uma das 

áreas a utilização de Stylosanthes sp. como adubação verde e plantio de espécies nativas mais rústicas 

resultou em ótimo recobrimento (95%) e baixa mortalidade (< 5%). Outras espécies que foram 

utilizadas em plantios de restauração pela Akarui com bom desenvolvimento foram: nabo forrageiro 

(Raphanus sativus cv), feijão guandú (Cajanus cajan) e feijão de porco (Canavalia ensiformis).  

 

Fazer plantio total com espaçamento mais adensado que o usual (2 x 1,5 m)  teve 

resultado positivo (mortalidade < 5 %; Fig. 8). O coroamento das mudas foi alternado com roçada 

semi-mecanizada durante a manutenção, em que toda palhada foi alocada na coroa. Esta roçada 

evitou a retirada de indivíduos regenerantes nativos. Introduziu-se espécies de rápido crescimento para 

sombreamento de áreas mais abertas, além de espécies de ciclo mais longo e adubação verde (feijão 

guandú). 

 

Estabelecer períodos maiores de monitoramento nos projetos de restauração florestal,  

para que seja possível acompanhar sua evolução com uso de diferentes técnicas, como isolamento e 

condução da regeneração. 

 
 

Fomentar práticas agroecológicas em ações de restauração florestal aliadas ao 

manejo produtivo do solo. Tendo em vista 

as características da bacia, tais como condições 

do relevo, vulnerabilidade do solo, abundância 

de recursos hídricos e presença de fragmentos 

florestais nativos. A ação com visão integrada da 

propriedade contribui para a efetivação da 

restauração florestal. Ex.: Que o (a) responsável 

técnico (a) da restauração possa dar suporte e 

orientação técnica ao proprietário/agricultor na 

área de produção da propriedade, pois esta é 

uma demanda latente na região. E, 

FIGURA 10. Algumas das práticas agroecológicas 

utilizadas nas áreas dos projetos de restauração 

florestal. 
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preferencialmente, que sejam orientações respaldadas pelos conhecimentos e práticas agroecológicas 

(Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover a continuidade das ações de recuperação florestal na bacia,  integrando e 

conectando diferentes projetos e iniciativas que ocorrem na região. A experiência da Akarui mostra 

que uma visão integrada da propriedade é fundamental para o sucesso daquilo que se promove. 

 

Utilizar espécies que favoreçam a aptidão que existe localmente para manejo florestal 

e agroflorestal e desenvolvimento de turismo ecológico, rural e de aventura. Alguns exemplos: juçara 

(Euterpe edulis), cambuci (Campomanesia phaea), uvaia (Eugenia pyriformis), guatambu (Aspidosperma 

ramiflorum), pau-ferro (Caesalpinia leiostachya), entre outras.  

Incentivar a implantação de cerca elétrica para a restauração florestal, 

associada a sistemas de pecuária ecológica.  Nesses casos o manejo é rotacionado, há 

introdução de árvores no sistema e diversificação da pastagem (Fig. 12). Estes sistemas, associados 

à restauração na bacia do Chapéu, tendem a ter grande adesão. Com isso, a conservação do 

solo é favorecida, diminuindo o carreamento de sedimentos para os corpos hídricos, além de gerar 

benefícios diretos ao agricultor. 

FIGURA 11. Cerca elétrica instalada em propriedade rural, com plantio 

de árvores na pastagem. 



Subsídios para um Plano de Restauração Florestal da Bacia do Rio do Chapéu - São Luiz do Paraitinga, SP 

Página 33 

 

Orientações para uma restauração florestal mais eficaz 

 

Criar e nutrir uma relação de confiança entre produtor rural, técnicos e financiadores é crucial 

para que o projeto dê certo. 

É preciso proporcionar um ambiente onde as ações e decisões possam ser realizadas/tomadas de 

forma participativa, ou seja, onde todos tenham voz e poder de decisão. Assim, todos os 

participantes se sentem valorizados e podem ver sua contribuição. 

Demonstrar preocupação com todos os aspectos da propriedade, visando promover além da 

restauração florestal um desenvolvimento rural sustentável, proporciona uma maior possibilidade 

de obter sucesso na restauração. 

Projetos de restauração florestal devem utilizar mão de obra local e comprar os insumos na região. 

Desse modo é possível gerar renda para a população, favorecer o comércio local e também 

melhorar a aceitação do projeto. 
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4. PROJETOS E PROGRAMAS (PÚBLICOS E PRIVADOS) E POLÍTICAS 

PÚBLICAS NOS ÂMBITOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL RELACIONADOS 

À RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA BACIA DO CHAPÉU 

Compilamos a seguir os principais projetos em andamento, além de programas e instrumentos legais 

que tratam ou afetam a restauração florestal na bacia do Chapéu. 

4.1 Programas e projetos em andamento  

Projeto LUPA - Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado 

de São Paulo. 

Instituição Responsável: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral/Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento (CATI/SAA). 

O projeto é uma atualização cadastral das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo 

(UPA), realizada de 10 em 10 anos, instituído no âmbito da Secretaria de Agricultura com a finalidade de 

apoiar: a) O atendimento da Lei 8.510, de 29/12/1993, para subsidiar o cálculo do índice de participação 

dos municípios no ICMS, onde 3% devem ser proporcionais a área cultivada; b) Os serviços de assistência 

técnica e pesquisa científica junto ao setor dos agronegócios; e c) O conhecimento da realidade rural 

paulista, e os diagnósticos para embasamento dos programas, projetos e ações da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento. http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/ 

Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável 

Instituições Responsáveis: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI/SAA), e Coordenadoria 

de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN/SMA). 

Entidade responsável pelo PDRS em São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra: Akarui 

As atividades do PDRS são organizadas em três componentes: componente 1 - Apoio a iniciativas de 

negócios dos agricultores familiares; componente 2 - Fortalecimento das instituições públicas e infraestrutura 

municipal; componente 3 - Gestão do Projeto, será desenvolvido conjuntamente pela CATI e CBRN e refere-

se ao acompanhamento físico e financeiro do projeto, à avaliação de impactos do projeto, avaliação 

ambiental e auditoria. Em São Luiz e Natividade da Serra, o projeto aconteceu de set/2014 a fev/2017 e 

teve por objetivo de implantar 16 unidades de estudo, sendo 8 em Silvipastoril e 8 Sistemas Agroflorestais 

(SAFs) em 14 propriedades rurais, o projeto contemplou ações voltadas  a implantação, diversificação e 

manejo dos sistemas, além de contribuir para avanços na comercialização de produtos agroecológicos 

certificados propondo a abertura de diálogo e iniciativas para a construção de políticas públicas que 

possibilitem a multiplicação desta experiência no território da bacia do Rio Paraitinga. Dentre as diversas 

atividades realizadas estão: 

 Cursos de formação em tecnologias produtivas de baixo impacto ambiental; 

 Visitas técnicas para orientação do manejo, planejamento da produção e apoio à comercialização, 

 Realização de reuniões coletivas para construção do desenho desejado para implantação dos 

piquetes e arborização das pastagens e do desenho para implantação dos SAFs; 

 Mutirões para manejo em áreas de SAF; 

 Troca de conhecimento sobre instalação em manutenção de cercas elétricas; 

 Formação da Organização de Controle Social (OCS) de São Luiz do Paraitinga para venda direta 

de produtos agroecológicos oriundos da agricultura familiar 

 Venda de produtos na Feira Agroecológica local e para o Programa Nacional da Alimentação 

Escolar – PNAE 

 Documento final de orientações para a construção de políticas públicas voltadas ao campo e à 

produção agroecológica. 



Subsídios para um Plano de Restauração Florestal da Bacia do Rio do Chapéu - São Luiz do Paraitinga, SP 

Página 35 

 

Esta iniciativa demonstra que aliar conservação ambiental à eficiência da atividade econômica, com 

valorização das pessoas e seus conhecimentos, contribuindo para pensar o futuro, é o caminho para o 

desenvolvimento sustentável do território.  

http://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=13540  

Estudo de Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade - SP (TEEB - sigla do inglês The 

Economics of  Ecosystems and Biodiversity) 

Instituição Responsável: Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo (SMA) 

Uma iniciativa global que objetiva destacar os benefícios econômicos da biodiversidade, bem como o 

crescente custo da perda da biodiversidade e da degradação dos ecossistemas. Seu principal objetivo é 

contribuir para uma gestão mais eficiente e coerente dos recursos naturais da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

– Porção Paulista, e, ao mesmo tempo, fomentar o desenvolvimento regional e local sustentável, rompendo 

o ciclo de degradação na região. Tem como foco pequenos proprietários rurais, em áreas prioritárias para 

a conservação da biodiversidade e para a produção de água. 

GeoVale - Análise da distribuição geoespacial e de aspectos ambientais da eucaliptocultura 

na bacia do Rio Paraíba do Sul 

Instituição Responsável: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

Além de mapear a dinâmica da eucaliptocultura, o projeto analisa fatores como a biodiversidade, o balanço 

de carbono, a taxa de erosão do solo e os sistemas de manejo, e busca elucidar e aprofundar o 

conhecimento dos impactos ambientais e socioeconômicos dessa cultura. 

https://www.embrapa.br/monitoramento-por-satelite/busca-de-projetos/-

/projeto/205528/geovale--analise-da-distribuicao-geoespacial-e-de-aspectos-ambientais-da-

eucaliptocultura-na-bacia-do-rio-paraiba-do-sul 

ECOFOR - Biodiversidade e Funcionamento de Florestas Degradadas e em Recuperação na 

Amazônia e na Mata Atlântica 

Instituições Responsáveis: UNICAMP e Lancaster University 

O objetivo principal do projeto é investigar o funcionamento geral de florestas modificadas pela ação do 

homem na Amazônia e na Mata Atlântica. Suas áreas principais de atuação são: i) Desenvolver uma melhor 

compreensão dos impactos da modificação humana no funcionamento do ecossistema, com principal foco no 

fluxo de carbono; ii) Estabelecer conexões entre as funções do ecossistema e as características biológicas 

das árvores; iii) Compreender as consequências funcionais das mudanças nas comunidades animais, 

concentrando esforços nas comunidades de pássaros; iv) Investigar até que ponto as nossas conclusões 

podem ser generalizadas e se podem ser aplicadas a florestas modificadas pela ação do homem em outras 

partes do mundo; v)  Identificar as consequências da modificação humana para a biodiversidade em grande 

escala; e vi) Preencher a lacuna no conhecimento científico-político dos impactos das modificações humanas 

nas florestas tropicais. http://ecofor.hmtf.info/pt-br/ 

Projeto "Recuperação e Proteção dos Serviços de Clima e Biodiversidade no Corredor Sudeste 

da Mata Atlântica Brasileira" - GEF Mata Atlântica 

Instituições Responsáveis: MCTI, secretarias de Meio Ambiente de SP, RJ e MG, Fundação Florestal-SP. 

O projeto tem como objetivo contribuir para a recuperação e preservação dos serviços climáticos e de 

biodiversidade dessa área da Mata Atlântica, por meio da preservação e do aumento do sequestro de 

carbono e da proteção da biodiversidade, reconectando fragmentos florestais, melhorando a resiliência 

dos ecossistemas e fortalecendo a capacidade de conservação. A bacia do Paraitinga foi escolhida pela 

CBRN-SMA para implantação do Componente 2: “Incrementos dos estoques de carbono na Bacia do Paraíba 

do Sul” do Projeto.  

Aplicação da Metodologia de Avaliação de Oportunidades de Restauração (ROAM) na Porção 

Paulista do Vale do Paraíba e Mantiqueira 

Instituições Responsáveis: WRI Brasil, IUCN, SMA/SP. 

Projeto para a aplicação da metodologia ROAM (Metodologia de Avaliação de Oportunidades de 

Restauração) no Vale do Paraíba paulista. Esta metodologia tem como objetivo identificar oportunidades 
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para restauração florestal em grande escala na região, com o fim de recuperar a funcionalidade e 

produtividade de áreas degradadas. Dentre os benefícios que poderão resultar do projeto estão o aumento 

da produção de água, a conservação dos solos, a mobilização do carbono, contribuindo para a mitigação 

dos efeitos do aquecimento global, a geração de renda, a estabilidade do produtor no campo e a 

segurança alimentar. 

Programa Nascentes (antigo Programa Mata Ciliar)  

Instituição Responsável: SMA/SP (secretaria executiva) 

O programa visa ampliar a proteção e conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade, otimizando 

e direcionando investimentos públicos e privados para proteção e recuperação de matas ciliares, nascentes 

e olhos-d’água; para proteção de áreas de recarga de aquíferos; para ampliação da cobertura de 

vegetação nativa em mananciais, especialmente a montante de pontos de captação para abastecimento 

público; para plantios de árvores nativas e melhoria do manejo de sistemas produtivos em bacias 

formadoras de mananciais de água. http://www.ambiente.sp.gov.br/programanascentes/  

Projeto Mina D'água 

Instituição Responsável: SMA/SP 

É um projeto de Pagamento por Serviços Ambientais na modalidade proteção de nascentes, executado de 

forma integrada com os Projetos Ambientais Estratégicos Município VerdeAzul e Mata Ciliar, com o Projeto 

Adote Uma Nascente e com o Pacto das Águas, em mananciais de abastecimento público. Contempla ações 

voltadas à proteção de nascentes, mediante convênios com municípios. 
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4.2 Instrumentos legais  

Nível Federal 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) - Lei Nº 10.711 de 05 de Agosto de 2003 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências. 

Política Nacional da Agricultura Familiar - Lei Federal 11.326 de 24 de julho de 2006 

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. 

Lei da Mata Atlântica - Lei Federal 11.428 de 22 de dezembro de 2006 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 

providências. 

Regulamentação da Lei da Mata Atlântica- Decreto Federal 6.660 de 21 de novembro de 2008. 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica), que 

dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

Comércio de Sementes e mudas de Espécies Florestais, Nativas e Exóticas - Instrução Normativa Nº 56 de 

8 de dezembro de 2011 

Regulamenta a Produção, a Comercialização e a Utilização de Sementes e Mudas de Espécies Florestais, 

Nativas e Exóticas e dá outras providências. 

Novo Código Florestal - Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, 

de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 

de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) - Decreto Federal 7830 de 17 de outubro de 2012 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de 

caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de maio 

de 2012, e dá outras providências. 

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Decreto Nº 7.794, de 20 de agosto de 2012  

Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. 

Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR) - Instrução Normativa 

IBAMA Nº21 de 23 de dezembro de 2014  

Institui o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor - e dá outras 

providências. 

Normas para os Programas de Regularização Ambiental (PRA) - Decreto Federal Nº8235 de 5 de maio 

de 2014 

Estabelece normas gerais complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do 

Distrito Federal, de que trata o Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, institui o Programa Mais 

Ambiente Brasil, e dá outras providências. 

Procedimentos do Cadastro Ambiental Rural (CAR) - Instrução Normativa Nº 2/MMA de 6 de março de 

2014  

Dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural-SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PROVEG) - Decreto Federal Nº 8.972 de 23 de 

janeiro de 2017 

Institui a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, dispõe sobre seus objetivos e diretrizes, 

estabelece seus instrumentos e define sua governança, bem como dá outras providências. 
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Nível Estadual 

Plano de Bacia da UGRHI 02 

Os planos de recursos hídricos são instrumentos de planejamento que servem para orientar a sociedade e 

os tomadores de decisão para a recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos das bacias ou 

regiões hidrográficas correspondentes. O plano de bacia do Paraíba do Sul está atualmente sob processo 

de revisão e atualização. Outros documentos relacionados podem ser consultados no site: 

http://ceivap.org.br/plano-de-bacia.php 

Regras para coleta de Sementes em Unidades Conservação - Resolução SMA-SP No 68 de 19 de setembro 

de 2008 

Estabelece regras para a coleta e utilização de sementes oriundas de Unidades de Conservação no Estado 

de São Paulo e dá outras providências. 

Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) e sua regulamentação - Lei 13.798 de 9 de novembro 

de 2009 - Decreto 55.947 de 24 de junho de 2010 

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC, contendo seus princípios, objetivos e instrumentos 

de aplicação, e dá outras providências. 

Regulamenta a Lei nº 13.798 de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças 

Climáticas e dá outras providências. 

Projeto Mina D’água - Resolução SMA No 123 de 24 de dezembro de 2010 

Define as diretrizes para a execução do Projeto Mina D’água - Projeto de Pagamento por Serviços 

Ambientais na modalidade proteção de nascentes no âmbito do Programa de Remanescentes Florestais e 

revoga a Resolução SMA nº 61, de 24 de junho de 2010. 

Manejo de Espécies Nativas da Mata Atlântica - Resolução SMA Nº 14 de 25 de fevereiro de 2014 

Estabelece critérios e procedimentos para plantio, coleta e exploração sustentáveis de espécies nativas do 

Brasil no Bioma Mata Atlântica, no Estado de São Paulo. 

Restauração Ecológica no estado de São Paulo - Resolução SMA Nº 32 de 3 de abril de 2014 

Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá 

providências correlatas. 

Programa de Incentivos à Recuperação de Matas Ciliares - Resolução Conjunta SSRH/SMA Nº 001 de 5 

de junho de 2014 

Define as áreas de intervenção do Programa de Incentivos à Recuperação de Matas Ciliares e à 

Recomposição de Vegetação nas Bacias Formadoras de Mananciais de Água – Programa Mata Ciliar, de 

que trata o Decreto nº 60.521 de 5 de junho de 2014. 

Programa Regularização Ambiental (PRA) - Lei Estadual 15.684 de 14 de janeiro de 2015 

Dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA das propriedades e imóveis rurais, criado pela 

Lei Federal nº 12.651, de 2012 e sobre a aplicação da Lei Complementar Federal nº 140, de 2011, no 

âmbito do Estado de São Paulo. 

Programa de Regularização Ambiental (PRA) - Decreto Estadual Nº 61.792 de 11 de janeiro de 2016 

Regulamenta o Programa de Regularização Ambiental - PRA no Estado de São Paulo, instituído pela Lei nº 

15.684, de 14 de janeiro de 2015, e dá providências correlatas. 

Regulariza o Programa de Regularização Ambiental (PRA) - Resolução Conjunta SMA/SAA Nº 01 de 29 

de janeiro de 2016 

Dispõe sobre a regularização ambiental de propriedades e posses rurais no âmbito do Programa de 

Regularização Ambiental – PRA no Estado de São Paulo, instituído pela Lei 15.684-2015, regulamentada 

pelo Dec. 61.792-2016, e dá providências correlatas. 

Compensação ambiental de áreas – Resolução SMA No 7 de 18 de janeiro de 2017 

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de 

autorização para supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para intervenções em Áreas 

de Preservação Permanente no Estado de São Paulo. 
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Nível Municipal 

Plano Diretor Participativo de São Luiz do Paraitinga e sua revisão - Leis Nº 1.347 de 07 de janeiro de 

2010 e 1.458 de 07 de julho de 2011  

Plano Diretor Participativo, as ações estratégicas, o sistema e o processo de planejamento e gestão do 

desenvolvimento urbano do município da Estância Turística de São Luís do Paraitinga, e dá outras 

providências. 

Lei No 1507, de 06 de dezembro de 2011 

Cria o projeto Mina D’água, autoriza o Poder Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais 

e dá outras providências. 
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5. RECOMENDAÇÕES PARA A RESTAURAÇÃO FLORESTAL NA BACIA DO 

RIO DO CHAPÉU  

Nesta seção apresentamos, de forma concisa, as principais conclusões resultantes das experiências de 

trabalhos na bacia do Chapéu, organizadas em "potencialidades e desafios", "recomendações" e 

"propostas".  

A lista de potencialidades e desafios relacionados à restauração florestal na bacia foi elaborada com 

base no Diagnóstico Rural Participativo, somando as experiências da equipe técnica e parceiros. As 

recomendações são fundamentadas nos resultados dos projetos. Nas propostas, indicamos 

possibilidades que ainda não foram testadas localmente, mas que despontam como caminhos 

promissores.  

Esperamos, assim, contribuir para o planejamento de uma restauração florestal que seja alinhada com 

os princípios do desenvolvimento sustentável - ecologicamente equilibrado, economicamente viável e 

socialmente justo -, num território que provê recursos que influenciam, direta ou indiretamente, o bem-

estar de milhares de pessoas. Outro documento que pode contribuir neste sentido é a carta aberta da 

Rede SUAPA (Rede para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Paraíba) aos candidatos à Prefeitura 

Municipal de São Luiz do Paraitinga em 2016, com diretrizes para o desenvolvimento integrado no 

município (anexo IV), construída também com base nos aprendizados deste projeto. 

POTENCIALIDADES DESAFIOS 

 A proximidade ao Parque Estadual da Serra do 

Mar favorece a disponibilidade de sementes e 

presença de fauna dispersora e polinizadora; 

 Existência de fragmentos de floresta nativa e em 

recuperação, rios e cachoeiras (região de 

mananciais); 

 Existência de viveiros de mudas nas proximidades; 

 Há proprietários rurais interessados em 

restauração florestal e em práticas agrícolas 

inovadoras e agroecológicas; 

 Os traços culturais e arquitetônicos contribuem 

para a beleza cênica da bacia do Chapéu, 

aumentando seu potencial turístico; 

 Há abundantes informações técnicas e científicas 

disponíveis, e legislação específica para a bacia; 

 A experiência recente com eventos de enchente 

(2010) e seca (2013-2014) facilitou a aceitação 

dos projetos de restauração florestal por parte da 

população local. 

 Poluição dos rios por esgoto doméstico e dejetos 

de animais; 

 Escassez de peixes; 

 Queimadas, erosão e falta de proteção ciliar em 

nascentes e rios; 

 Estradas rurais mal conservadas e dificuldade 

de transporte para moradores e turistas; 

 Dificuldade de atender às exigências da 

vigilância sanitária, desfavorecendo a 

circulação de mercadorias locais; 

 Falta apoio técnico, capacitação e mão-de-

obra; 

 A agricultura é praticamente inexistente, e o 

pasto não é visto como uma cultura que precisa 

ser manejada; 

 Desvalorização dos modos de vida rurais; 

 Dificuldade para organização 

comunitária/ação coletiva; 

 Dificuldade de acesso à internet. 
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Recomendações 

Ter uma visão integrada do território: A inclusão, em projetos de restauração florestal, de ações que 

visem desenvolvimento socioeconômico e valorização dos modos de vida das populações locais gera 

benefícios complementares e potencializa os processos de recuperação da floresta. Sendo assim, é 

fundamental integrar as ações de restauração à cadeia de produção e comercialização, com vistas a 

melhorar o acesso dos produtores rurais ao mercado, ao crédito e à assistência técnica. 

Implantar um conjunto de ações na mesma área: A continuidade das ações e a complementaridade 

entre os projetos permite que se construam relações de confiança entre equipe e produtores, baseadas 

no compromisso e na constância ao longo dos anos, favorecendo os resultados a longo prazo. 

Promover ações que contribuam para o tratamento das prioridades elencadas no DRP : manutenção 

de estradas, recuperação de solos, proteção de nascentes e tratamento de esgoto. Neste sentido, é 

importante a adoção do Planejamento Integrado da Propriedade (PIP) como estratégia permanente 

para se atingir essas 4 grandes prioridades elencadas pelas comunidades da bacia do rio do Chapéu. 

Fomentar práticas agroecológicas em ações de restauração florestal e no manejo produtivo do solo 

mostra-se como uma alternativa viável, tendo em vista as características dessa bacia, tais como 

condições do relevo, vulnerabilidade do solo, abundância de recursos hídricos, presença de fragmentos 

florestais nativos, e predisposição de parte dos proprietários rurais. 

Promover o saneamento rural por meio da implantação de biofossas e biodigestores tem se mostrado 

eficaz para destinar o esgoto doméstico e animal, de modo a reduzir a carga de dejetos nos corpos 

d'água da região. 

Dar destaque para o tema da provisão de água: É mais fácil encontrar produtores dispostos a 

participar quando o projeto se propõe a restaurar nascentes e quando o diálogo com possíveis 

parceiros deixa clara a relação entre a recuperação da floresta e a provisão de água. 

Incentivar canais de comunicação entre os produtores:  auxilia na troca de conhecimentos e 

experiências, reduzindo a dependência da assistência técnica especializada. A troca pode acontecer 

entre agricultores, se facilitada.  
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Dialogar sobre as expectativas. Sempre! Quando equipe e produtor deixam claras suas expectativas 

e compromissos no início do projeto, evita-se frustrações, desconfianças e desistências ao longo do 

processo. 

Engajar o produtor no pós-plantio é tão importante para o sucesso da restauração quanto ter um bom 

projeto executivo. É importante criar e nutrir uma relação de confiança entre produtor rural, técnicos e 

financiadores. Estas ações podem ser voltadas ao manejo das áreas produtivas no entorno das áreas 

em restauração. 

Utilizar espécies que favoreçam a aptidão que existe localmente  para manejo florestal e 

agroflorestal como cambuci, juçara, uvaia, guatambu, pau-ferro, quaresmeira, entre outras. Além do 

desenvolvimento de turismo ecológico, rural e de aventura. 

Propostas 

Tendo em vista que essas comunidades ainda têm dificuldades para se organizar coletivamente, 

sugerimos algumas possibilidades a serem experimentadas em futuras ações  na bacia:  

 

 

 Incluir, na equipe técnica, profissionais capacitados para trabalhar com engajamento 

comunitário, comercialização e educação ambiental; 

 Atrelar incentivos/financiamentos apenas a grupos organizados, porém considerando que 

organização não é necessariamente sinônimo de associação ou cooperativa formalmente 

constituída; 

 Fazer o zoneamento agroecológico da bacia; 

 Incentivar a permanência dos produtores no campo, viabilizando as atividades produtivas na 

região: buscar soluções para os problemas relacionados à vigilância sanitária, 

enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

mecanismos de incentivo à permanência dos jovens no campo, e assistência técnica; 

 Fazer chegar ao proprietário as informações sobre procedimentos legais para restauração e 

manejo produtivo;  

 Envolver as escolas rurais nos projetos.  

 

 
 Identificar e incentivar interesses comuns nas comunidades;  

 Desenvolver o potencial existente para turismo de base comunitári a, 

formando uma rede de atividades produtivas vinculadas a ações de 

restauração ecológica. 
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SP 125 (por A. R. Moraes). 
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7. ANEXOS 

ANEXO I 

 

AGENDA 21 “DIRETRIZES DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DA  

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO CHAPÉU” 

 

Considerando que o Projeto de Recuperação físico-ambiental da Bacia do Rio do Chapéu no município 

de São Luiz do Paraitinga: geração e análise de dados, elaboração de projetos executivos e 

implantação de projetos modelo em APP, construído em parceria entre a Akarui, a Prefeitura Municipal 

de São Luiz do Paraitinga, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo (CATI/EDR de 

Pindamonhangaba), a Secretaria do Meio Ambiente, a Universidade de Taubaté (Departamento de 

Agronomia e Ciências Ambientais) e o IPABHi (Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias 

Hidrográficas), propôs a realização de Diagnóstico Rural Participativo para geração de subsídios para 

elaboração do Plano Diretor de Recomposição Florestal da Bacia… 

Considerando que o Projeto foi aprovado pelo Fundo Estadual dos Recursos Hídricos e o Diagnóstico 

Participativo foi executado pela OSCIP Akarui, de julho de 2012 até agosto de 2013… 

Considerando que o processo participativo foi marcado pela realização de 20 encontros na Bacia 

Hidrográfica, realizados: 03 em cada localidade da Bacia do Chapéu (Distrito de Catuçaba, Bairro da 

Cachoeirinha, Bairro Rio Claro, Bairro Rio das Flores, Bairro do Selado e Bairro da Fábrica e 

adjacências), contabilizando 18 oficinas e 02, finalizadoras, realizadas no distrito de Catuçaba e no 

Bairro Rio das Flores, com a proposta de promover um intercâmbio entre os moradores participantes 

do processo… 

Considerando que do processo participativo extraiu-se informações relevantes que servirão de subsídio 

para criação de um futuro plano diretor da Bacia que apresente diretrizes, ações e objetivos concretos 

de revitalização do território, com respeito às comunidades tradicionais, ao meio ambiente, à cultura e 

aos costumes e ao desenvolvimento econômico… 

Considerando que o material participativo, produzido pela comunidade moradora do local, será 

encaminhado ao Poder Público e à Sociedade Civil, e poderá ser utilizado como instrumento de gestão 

e planejamento das políticas públicas a serem implementadas na região, como resultado daquilo que 

o morador pensa do lugar aonde mora, dos seus problemas e das demandas mais prementes para 

promover à melhoria da qualidade de vida… 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. FICAM CRIADAS E REFERENDADAS pela comunidade da Bacia Hidrográfica do Chapéu as 

seguintes diretrizes comunitárias que passam a ser denominadas “Agenda 21 da Bacia Hidrográfica 

do Rio do Chapéu” e deverão orientar o planejamento e as políticas públicas do território municipal. 
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Diretrizes Gerais 

 

Art. 2º. A Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu vista como sistema integrado que engloba os meios 

físico, biótico e antrópico, como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento é 

reconhecida pelos seus moradores como um território de importantes recursos naturais, com seus rios, 

riachos, córregos, matas, fauna e flora; pela Unidade de Conservação Parque Estadual da Serra do 

Mar – Núcleo Santa Virgínia; por seus patrimônios culturais materiais, representados por fazendas, 

capelas e outros bens de importância histórica e, imateriais, constantes das festas, costumes, danças, 

músicas e outras manifestações, como a cavalhada de São Pedro de Catuçaba; e, por suas comunidades.  

Parágrafo único: A região do território municipal deve ser protegida pelo Estado e pela Sociedade 

Civil, por meio de políticas públicas compartilhadas e participativas. 

 

Art. 3º. As políticas públicas de conservação dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio do 

Chapéu deverão permear, de forma integrada e articulada, todas as questões ambientais, sociais, 

econômicas e culturais do território e deverão garantir sempre a participação efetiva da comunidade 

em todas as fases de sua implantação, garantindo o direito à informação, à educação, à colaboração, 

de forma planejada e sustentável.  

Parágrafo único: A integração e a articulação entre políticas públicas deve significar: 

a) Integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e o desenvolvimento social, cultural 

e econômico; 

b) Integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão e uso do solo; 

c) A integração das políticas, dos planos, dos programas e das ações governamentais de saneamento 

básico, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural e habitação. 

d) A integração das ações de governo de recursos hídricos nas ações de desenvolvimento rural. 

 

Do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

 

Art. 4º. Deverão ser objeto de políticas públicas as ações necessárias para reverter problemas sentidos 

e observados pela comunidade da Bacia Hidrográfica do Chapéu como poluição da água, provocada 

pelo lixo doméstico e pelo esgoto, diminuição da fauna, assoreamento dos rios e córregos, desproteção 

de rios e nascentes, desmatamento das florestas e queimadas. 

 

Art. 5º São demandas prioritárias ambientais: 

 

I. Recuperação de nascentes e de áreas de preservação permanente; e 
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II. Construção de sistemas de tratamento de esgoto a fim de garantir a melhoria da qualidade de 

vida e a preservação do meio ambiente. 

 

Art. 6º. São prioridades as ações de conservação do solo, o combate aos processos erosivos, bem como 

medidas necessárias à contenção de encostas e melhor conservação das estradas rurais, que tem 

gerado grande impacto ao meio ambiente local. 

 

Art. 7º. O produtor de água deve receber pelos relevantes serviços ambientais prestados à 

comunidade, na forma de pagamento por serviços ambientais, bem como receber informação e 

orientação para acessar o mercado dos créditos de carbono. 

 

Art. 8º. Deve ser garantido à população o direito à informação e à educação ambiental, em especial, 

orientação sobre o Código Florestal e às suas implicações no meio ambiente rural. 

Parágrafo único. A população da Bacia Hidrográfica do Chapéu aponta como unidade de 

aprendizagem rural e ambiental a criação da Escola Técnica Rural das Montanhas, priorizada pelo 

Plano Diretor Municipal. 

 

Do Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural 

 

Art. 9º. As políticas públicas de preservação do meio ambiente devem ter um olhar multidisciplinar e 

estar articuladas às políticas de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social e cultural da 

região da Bacia Hidrográfica do Chapéu. 

Parágrafo único: As políticas de geração de renda e de desenvolvimento econômico devem priorizar 

a zona rural do Município. 

 

Art. 10. Toda política pública da zona rural deve promover a valorização do homem do campo, a mão 

de obra rural, práticas e identidades culturais, como parte integrante do sistema.  

Parágrafo único: São contrárias e nocivas ao pequeno produtor rural, legislações e exigências que 

venham dificultar e não proporcionam alternativas para a permanência do homem no campo. 

 

Art. 11. São prioritárias ações de diagnóstico rural, planejamento das propriedades, Assistência 

Técnica e Extensão Rural para promover a melhoria da produção e da comercialização, conforme a 

melhor aptidão agroecológica da região. 
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Art. 12. São apontadas como alternativas para planejamento e políticas públicas rurais a criação de 

Agrovilas no Território da Bacia Hidrográfica do Chapéu, conforme determina o Plano Diretor 

Municipal. 

 

Art. 13. As atividades de agricultura, de pecuária e as atividades de silvicultura da região necessitam 

de apoio técnico e financeiro para adequação de seu manejo às práticas sustentáveis de produção. 

 

Art. 14. A comunidade da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu aponta o turismo ecológico, cultural e 

rural como alternativa de emprego e renda para a região. 

 

Art. 15. São prioritárias ações de capacitação e formação da mão de obra e investimentos públicos 

para a exploração da atividade econômica do turismo. 

 

Art. 16. São prioritárias ações para preservação do patrimônio cultural da região da Bacia 

Hidrográfica do Chapéu, em especial para preservação das Fazendas Históricas, das Capelas, das 

manifestações culturais como a Cavalhada de São Pedro de Catuçaba, o Jongo, a Catira, o “Brão”, as 

músicas, o artesanato e as comunidades tradicionais. 

 

Art. 17. Devem ser preservadas as festas populares, por meio de ações compartilhadas entre Poder 

Público e Sociedade Civil. 

Parágrafo único: É necessária a criação de calendário festivo do Distrito de Catuçaba, como forma de 

preservação dos festejos da comunidade local. 

 

Da Gestão Participativa 

 

Art. 18. A gestão do meio ambiente, dos recursos hídricos, o desenvolvimento econômico e social deve 

ser descentralizado e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.  

Parágrafo único: A participação comunitária deve ser priorizada na construção e implementação de 

políticas públicas de meio ambiente, proteção dos recursos hídricos, de desenvolvimento econômico, 

social e cultural da região, seja por meio da participação e formação de Conselhos Municipais, de 

organizações constituídas como Cooperativas e Associações de Bairros, seja por meio de outras formas 

de organização comunitária. 

 

Art. 19. O Poder Público deverá criar Conselhos Municipais para tratar das questões de meio ambiente 

e desenvolvimento e planejamento rural que garantam efetivamente o direito à informação e à 

participação da população nas escolhas públicas. 
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Art. 20. O Poder Público deverá apoiar a formação das organizações sociais da Sociedade Civil como 

política prioritária para empoderamento e organização social comunitária. 

 

Art. 21. O Poder Público deverá participar efetivamente dos processos de mobilização e organização 

comunitária e garantir informação e educação a fim de legitimar e garantir o direito efetivo de gestão 

participativa da comunidade. 

 

Este documento é produto do processo de Diagnóstico Rural Participativo e foi referendado pela 

comunidade em 26 e 27 de julho de 2013.” 

 

O documento oficial foi encaminhado para aprovação da comunidade nos dois últimos encontros, 

realizados em 26 e 27 de julho, no Distrito de Catuçaba e no Bairro Rio das Flores respectivamente. 

As duas últimas oficinas também serviram de oportunidade para a junção dos grupos de trabalho e 

compartilhamento das informações e do material participativo produzido pelo Diagnóstico. 

Nestas oficinas os Participantes tiveram a oportunidade de consolidar o processo participativo, legitimar 

e aprovar a “Agenda 21 da Bacia Hidrográfica do Rio do Chapéu”.  

Ressalta-se que na mesma ocasião foi apresentado aos Participantes, uma pequena mostra do produto 

final do Projeto Fehidro I referente à criação de Banco de Dados da Bacia do Chapéu, construído pela 

OSCIP Akarui, com recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, o qual traz informações espaciais 

e digitalizadas sobre o meio físico e territorial, da Bacia Hidrográfica, bem como mapas temáticas e 

informações socioeconômicas e ambientais que servirão para planejamento, projetos e programas a 

serem implantados no local.  

Em poder das informações de relevante valor comunitário e social, foi sugerido e aprovado o documento 

final do Diagnóstico Rural Participativo da Bacia Hidrográfica do Chapéu, ao qual intitulamos de 

“Agenda 21” que apresenta os princípios determinados no processo participativo, pela comunidade, os 

quais poderão servir de alicerce para políticas públicas participativas a serem implantadas na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subsídios para um Plano de Restauração Florestal da Bacia do Rio do Chapéu - São Luiz do Paraitinga, SP 

Página 51 

 

ANEXO II 

 

Transcrição de partes do “Anexo III - Orientação técnica para plantio em área total” da Resolução SMA 

32/2014: 

1) Em áreas de ocorrência das formações de floresta ombrófila, de floresta estacional semidecidual e de 

savana florestada (cerradão), sugere-se que o projeto de restauração ecológica que empregar a técnica 

de plantio em área total utilize, no período previsto em projeto, no mínimo 80 (oitenta) espécies florestais 

nativas de ocorrência regional, dentre aquelas elencadas na lista oficial do Instituto de Botânica e/ou 

identificadas em levantamentos florísticos regionais, podendo ser computadas todas as formas de vida 

presentes na floresta. Contudo, sugere-se que o número de espécies arbustivas e arbóreas represente no 

mínimo 70%(setenta por cento) do número total de espécies utilizadas. 

1.1) Em relação à proporção de espécies a ser utilizada nas situações de plantio em área total, sugere-se:  

a. a utilização de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de espécies zoocóricas nativas da vegetação 

regional; 

b. a utilização de, no mínimo, 5% (cinco por cento) de espécies nativas da vegetação regional, enquadradas 

em alguma das categorias de ameaça (vulnerável, em perigo, criticamente em perigo ou presumivelmente 

extinta); 

c. a escolha de espécies de modo a contemplar o plantio dos dois grupos ecológicos: pioneiras (pioneiras e 

secundárias iniciais) e não pioneiras (secundárias tardias e climácicas), considerando-se o limite mínimo de 

40% (quarenta por cento) para qualquer dos grupos, exceto para a savana florestada (cerradão). 

1.2) Em relação à proporção de indivíduos a ser utilizada nas situações de plantio em área total, sugere-

se que: 

a. o total dos indivíduos pertencentes a um mesmo grupo ecológico (pioneiro e não pioneiro) não exceda 

60% do total dos indivíduos do plantio; 

b. nenhuma espécie pioneira ultrapasse o limite máximo de 10% (dez por cento) de indivíduos do total do 

plantio; 

c. nenhuma espécie não pioneira ultrapasse o limite máximo de 5% (cinco por cento) de indivíduos do total 

do plantio; 

d. 10% (dez por cento) das espécies implantadas, no máximo, tenham menos de 6 (seis) indivíduos por 

hectare. 

2) Para outras formações, sugere-se que o número de espécies a ser utilizado para a técnica de plantio em 

área total seja compatível com a respectiva formação vegetacional. ....” 
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ANEXO III 

Relação de espécies em produção no viveiro de mudas de Taubaté (Instituto Florestal), especificamente 

para o projeto. 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo / Açoita-cavalo-miúdo 

Pterocarpus violaceous Aldrago 

Pterocarpus rohrii Aldrago, Pau-sangue 

Pterogyne nitens Tul. Amendoim-bravo 

Paraptadenia rigida (Benth.) Brenan Angico da mata / Angico branco/ 

Angico do Cerrado 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan [Piptadenia 
colubrina (Vell.) Benth.] 

Angico-branco / Angico-branco-da-
mata 

Psidium cattleyanum Sabine Araça Amarelo 

Centrolobium tomentosum Guill. Ex Benth. Arariba-vermelho 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira-pimenteira /Aroeira-pimenta 

Cordia superba Babosa-branca / acoará-muru 

Mimosa scabrella Benth. Bracatinga 

Myroxylon peruiferum Cabreuva-vermelha 

Cordia ecalyculata Vell. Café de bugre/Claraiba 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafístula / Guarucaia 

Trema micrantha (L.) Blume Candiuba/ Crindiuva/ Pau-pólvora 

Senna pendula (Willd.) H. S. Irwin & Barneby Canudo-de-pito / Aleluia 

Croton floribundus Spreng. Capixingui 

Rapanea gardneriana Capororoca / Capororoca- vermelha 

Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez Capororoca / Capororoca-ferrugem 

Jacaranda puberula Cham., Jacaranda semisserrata Carobinha/Caroba do cerrado 

Phytolacca dioica L. Cebolão 

Cedrela fissilis Vell. Cedro / Cedro-rosa / Cedrinho 

Cordia sellowiana Chá de bugre 

Allophylus edulis (A. St. -Hill.) Radlk. Chal chal/Fruta de faraó/Futa de 
jacu 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. Ex DC. Curtimeiro Preto/ Cassia 
fistula/Cassia 

Lafoensia pacari A. St.-Hil. Dedaleiro/Dedal 

Cecropia pachystachya Trec. Embaúba / Embaúba-branca 

Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme Embira de sapo/Feijão cru 

Mimosa bimucronata (DC.) O. Kuntze. [Mimosa 
sepiaria Benth.] 

Espinheira-de-maricá/Espinho-de-
maricá 

Cassia leptophylla Vogel Falso-barbatimão 

Aegiphila sellowiana Cham. Fruta de Papagaio/Tamanqueiro/ 
Pau Polvora 

Solanum granuloso-leprosum Dunal Gravitinga / Joá/ Fumo Bravo 

Patagonula americana L. Guaiuvira/ Guajuvira 

Calophyllum brasiliense Cambess. Guanandi / Mangue 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake Guapuruvu / Guapiruvu 

Esenbeckia leiocarpa Engl. Guarantã/Pau duro/Antã-forte 

Aspidosperma ramiflorum M. Arg. Guatambu-café 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Ipe-da-flor-verde/Ipe-verde 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur. Ipê-felpudo 

Tabebuia impetiginosa (Mart.) O. Kuntze Ipê-roxo-de-bola 
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Heliocarpus popayanensis Kunth Jangada-brava / Pau-jangada 

Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa (Hayne) Y. T. 
Lee & Langenh. [Hymenaea stilbocarpa Hayne] 

Jatobá/Jatobá-miúdo/Jatobá-da-
mata 

Cariniana estrellensis (Raddi) O. Kuntze Jequitibá-branco 

Peschiera fuchsiaefolia, Tabernaemontana hystrix 
Steud. 

Leiteiro/Leiteira/Leiteiro-vermelho 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Louro-pardo/ Freijo 

Zanthoxylum rhoifoluim Mamica de porca/ Tembetari 

Tibouchina mutabilis (Vell.) Cogn. Manacá-da-serra 

Senna macranthera (DC. Ex Collad.) H.S. Irwin & 

Barneby 

Manduirana/Pau-fava/Aleluia 

Acacia polyphylla Monjoleiro / Monjoleiro-branco 

Erythrina speciosa Mulungu-do-litoral / Eritrina-

candelabro 

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba-preta/Mutambo/Mutamba 

Copaifera langsdorffii Desf. Óleo-de-copaíba / Copaíba 

Ormosia arborea (Vell.) Harms Olho-de-cabra 

Euterpe edulis Mart. Palmito 

Bauhinia forficata Pata de vaca/Unha de vaca 

Senna multijuga (Rich.) H. S. Irwin & Barneby [Cassia 
multijuga Rich.] 

Pau-cigarra / Aleluieiro / Aleluia 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms [Gallesia 
gorazema (Vell.) Moq.] 

Pau-d'alho 

Balfourodendron riedellianum (Engl.) Engl. Pau-marfim 

Machaerium brasiliense Pau-sangue, Sapuca 

Citharexylum myrianthum Cham. Pau-viola/Pombeiro/Tucaneiro 

Hexaclamys edulis Pessegueiro-do-mato 

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. Quaresmeira 

Croton urucurana Baill. Sangra-d'água 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Sapuva 

Colubrina glandulosa Sobrasil/ Saguaragi 

Aegiphila sellowiana Cham. Tamanqueiro / Caiuia 

Enterolobium contortisiliquum [Enterolobium timbouva] Tamboril / Timburi / Orelha-de-

negro 

Clethra scabra Pers. Vassourão/Guaperê 
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ANEXO IV 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR CANDIDATO/CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITO/PREFEITA 

MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP. 

  

A REDE SUAPA – Rede para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Paraíba do Sul, formada pela 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado – CBRN, Fundação Florestal, Instituto Florestal; a Secretaria 

Estadual de Agricultura – CATI, APTA; a OSCIP Akarui, a Associação Corredor Ecológico do Vale do 

Paraíba - ACEVP, a Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – Diretoria Meio Ambiente e 

Agricultura, o  Grupo de pesquisa, extensão e ensino em conservação e gestão de recursos de uso 

comum – CGCommons/UNICAMP, reunidos desde 2010 e com maior ênfase, a partir de 2013, 

desenvolvendo ações concretas na zona rural do Município de São Luiz do Paraitinga, vem à presença 

dos candidatos à Prefeitura, apresentar uma Carta Proposta de atuação na gestão pública do território 

rural, para que seja endossada por essa candidatura, conforme segue: 

LEGITIMIDADE DA REDE 

A REDE SUAPA foi formada a partir de ações dos conselhos atuantes no município, especialmente, após 

a enchente de 2010, ganhando força a partir de 2013/2014, motivada pela crise hídrica que afetou 

e afeta o Estado de São Paulo. Atua de forma parceira com projetos que estão sendo desenvolvidos 

em São Luiz do Paraitinga, como o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável - PDRS, com apoio 

do Governo do Estado de São Paulo, por meio das suas Secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, 

com execução da OSCIP AKARUI e parceiro ACEVP. Neste programa estão em desenvolvimento 16 

unidades de estudo de manejo sustentável do solo rural, por meio da implantação de 08 áreas de 

Silvipastoril e 08 áreas de sistemas agroflorestais, como forma de uso eficiente do solo. 

Todo o trabalho da Rede SUAPA está subsidiado em diagnóstico territorial e medidas de intervenção 

no território, junto às comunidades, com foco em participação e empoderamento das comunidades neste 

processo, bem como ações de desenvolvimento rural integrado, com um olhar e visão sistêmicas da 

propriedade 

Nos programas e ações desenvolvidas pelas entidades da Rede SUAPA, contamos com a participação 

direta e indireta de cerca de 60 famílias da zona rural, com destaque para ações de comercialização, 

por meio de criação de feira agroecológica em São Luiz do Paraitinga, bem como entrega de produtos 

agroecológicos para abastecer o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, com processo de 

garantia de produto agroecológico, atestado pelo MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Governo Federal. Além do envolvimento de mais de 200 famílias em projetos de 

restauração, enriquecimento e conservação florestal, totalizando mais de 200ha envolvidos com a 

atividade no município. 

O principal público de trabalho da Rede SUAPA é a agricultura familiar e a pequena propriedade 

rural. Destacamos neste processo que, segundo informação do LUPA 2007/2008, das 791 UPAS 

(unidades de produção agropecuária), 691 têm até 100 hectares, o que representa que, 

aproximadamente, 90% das propriedades rurais agrícolas do município são pequenas propriedades 

familiares, evidenciando a importância da produção familiar no município. Confirmando a importância 

deste dado, informamos que segundo o Cadastro Ambiental Rural - CAR 11/09/16, dentre as 1001 

propriedades inscritas, 960 propriedades possuem até 4 módulos rurais (módulo = 40 ha). 

Ressaltamos a importância e prioridade que o Município de São Luiz do Paraitinga deve desempenhar 

para o desenvolvimento sustentável da sua zona rural, bem como sobre o poder de reverberar conceitos 
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e ações em desenvolvimento, influenciando Munícipios vizinhos, integrantes da Bacia do Paraitinga e do 

Paraibuna. Um desenvolvimento integrado (urbano e rural) que potencialize e efetive a participação 

cidadã, a partir de uma visão sistêmica valorizando a cultura e os modos de vida rural. 

Neste sentido, apresentamos para endosso e ratificação como proposta de governo da candidatura à 

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga, as seguintes diretrizes abaixo: 

Políticas públicas e gestão: 

 Fortalecimento e estruturação dos setores de Agricultura e Meio Ambiente para que 

efetivamente trabalhem no planejamento e na implementação de políticas públicas, com 

abertura de concurso público para cargos e funções; 

 Implantação do SIM no Município para apoiar as cadeias produtivas – transformação dos 

produtos e acesso ao mercado; 

 Revisão do Plano Diretor; 

 Fiscalização e educação visando conter parcelamento irregular do solo rural; 

 Continuidade das ações de regularização fundiária na zona rural; 

 Criação de programas de inclusão e fortalecimento da mulher e do jovem do meio rural; 

 Consolidação e ampliação dos programas públicos de aquisição de alimentos da agricultura 

familiar como o PNAE, PPAIS e o PAA; 

 Promoção e fortalecimento da formação de lideranças e gestores para uma gestão democrática 

e participativa com visão integrada das ações. 

 Infraestrutura: 

 Ampliação da inclusão digital e acesso a telecomunicações para a zona rural; 

 Incentivo e apoio ao saneamento na zona rural: resíduos domésticos, efluentes das atividades 

rurais, biofossas e biodigestores. 

 Participação e organização coletiva: 

 Implantação de metodologias e processos participativos da comunidade, por meio de audiências 

públicas, Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Agricultura. 

 Educação e Cultura: 

 Apoio à formação de grupos que trabalhem a educação no campo: com inclusão de pais, mães, 

alunos, professores e agricultores; 

 Capacitação do jovem para valorização da cultura, modo de vida e produção do campo: cursos 

técnicos, profissionalizantes e de aperfeiçoamento voltados à temática rural numa visão de 

sustentabilidade, apoio à inovação tecnológica das atividades agrícolas aplicadas à pequena 

propriedade, apoio a metodologias de alternância – escola-propriedade; 

 Fortalecimento das escolas rurais a partir de EDUCAÇÃO NO CAMPO, nos termos do Plano 

Municipal de Educação – lei já aprovada; 

 Programas de apoio à conservação, valorização e transmissão dos conhecimentos e práticas 

tradicionais da cultura local como meios de produção, os cultivares, a interação com a floresta, 

as relações comunitárias, e manifestações populares. 

Agropecuária Sustentável: 

 Apoiar a relação consumidor-agricultor valorizando a produção familiar; 
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 Apoiar a comercialização local da produção familiar do município; 

 Priorizar as questões de meio ambiente e desenvolvimento rural na gestão municipal; 

 Integração da produção rural com a cidade; 

 Transição Agroecológica valorizando cultura e conhecimento tradicional na zona rural 

 Consolidação de metodologias de uso do solo de forma integrada e sistêmica na propriedade 

– criar multifuncionalidade e diversificação da produção; 

 Apoio à implantação de sistemas Agroflorestais – Pomares, hortas, cultivo em floresta; 

 Apoio à implantação de Pastagens Ecológicas como forma de manejo mais adequada a região; 

 Desenvolvimento de aptidões florestais (coleta de semente, pesquisa, turismo rural, alimento, 

madeira, frutas). 

Conservação Ambiental: 

 Implantação do Programa Municipal de PSA – Pagamento por Serviços Ambientais – região de 

cabeceiras produtora de água; 

 Fortalecimento e apoio a restauração florestal, recuperação de nascentes, APP Hídricas, áreas 

de recarga, formação de corredores ecológicos, em integração com Municípios da região 

gerando e aperfeiçoando mecanismos de compensação ambiental, uso do ICMS ecológico, 

recursos do fundo dos Conselhos Municipais, entre outros; 

 Revitalização da Defesa Civil Municipal; 

 Estabelecimento de parceiras público-privada visando a implementação de projetos e 

programas dos âmbitos federais, estaduais e municipais como a RESOLUÇÃO CONJUNTA 

SMA/SSRH Nº 001, no Estado de São Paulo, que define as áreas prioritárias de intervenção do 

Programa de Incentivos à Recuperação de Matas Ciliares e à Recomposição de Vegetação nas 

Bacias Formadoras de Mananciais de Água - Programa Mata Ciliar - SP, sendo a sub-bacia do 

rio do Chapéu uma das 3 bacias prioritárias no Vale do Paraíba do Sul e o Programa Estadual 

Mina Dágua decreto 55.947/2010. 

  

DESTACAMOS, finalmente, que este compromisso não possui qualquer fim eleitoral, mas representa um 

compromisso da candidatura com as políticas públicas ora defendidas, para priorização de ações 

concretas de valorização e desenvolvimento da zona rural na próxima gestão. 

Dessa maneira, solicitamos que as diretrizes ora indicadas, em sendo atendidas como proposta de plano 

de governo, sejam destacadas como um compromisso originado com a REDE SUAPA, e seus respectivos 

representantes, para posterior encaminhamento e execução. 

Conforme deliberação da última reunião da Rede SUAPA, realizada em 14 de setembro de 2016, este 

documento será encaminhado pela OSCIP Akarui, órgão independente, legítimo e imparcial. 

Colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos, renovamos protestos 

de estima e consideração.  

 

São Luiz do Paraitinga, 20 de setembro de 2016.  

OSCIP AKARUI 
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