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Apresentação
A gestão de Unidades de Conservação é uma atividade complexa. Para alcançar os objetivos de 

criação da UC, especialmente de uma UC de uso sustentável como a APA de Guaraqueçaba, precisa-
mos buscar apoio e parcerias institucionais.

A APA visa o ordenamento do uso e ocupação do solo aliado à conservação ambiental. Dessa 
forma, a recuperação das Áreas de Preservação Permanente, as APPs, é uma atividade importante 
para alcançar esses objetivos, mas é, também, uma meta difícil de ser realizada pela própria lógica de 
ocupação do território da APA de Guaraqueçaba, que ocorreu ao longo dos inúmeros rios existentes na 
região, cuja proximidade oferecia meio de transporte aos moradores e terras férteis para a agricultura.

Buscando formas de contornar essa situação sem onerar os pequenos produtores que ocupam a re-
gião a diversas gerações, vinhamos buscando fontes para a implementação de projetos de recuperação 
das APPs, que foi vislumbrada através do edital do Programa Petrobrás Ambiental 2010.

Com a ideia clara de realizar a recuperação das APPs da região de uma forma integrada com a 
realidade dos produtores ali residentes, buscamos uma instituição que tivesse o conhecimento e expe-
riência para realizar a empreitada. Entre as alternativas levantadas, a ADEMADAN se mostrou 
adequada, por já haver realizado diversos trabalhos na região e conhecer a fundo a realidade local.

Desde a aprovação do Projeto RAPPs, as atividades vem sendo realizadas com êxito pela ADE-
MADAN e o projeto está se tornando uma referência para a recuperação de APPs, integrando os 
agricultores em todo o processo. Este sucesso nos convenceu de que é necessário expandir o projeto para 
o resto do território da APA de Guaraqueçaba e esperamos conseguir isso e garantir sua continuidade.

Assim, depois de mais de um ano de trabalho intenso junto aos agricultores, surgiu esta cartilha. 
Diferente da lógica de levar o conhecimento pronto ao pequeno agricultor, a cartilha foi construída 
integrando o conhecimento científico com o conhecimento prático da experiência de vida dos produtores 
moradores da região.

Essa diferença na elaboração da cartilha torna o material rico e condizente com a realidade local, 
aumentando o entendimento das técnicas apresentadas. A cartilha é um instrumento precioso para 
levar aos demais agricultores da região as informações que precisam para iniciarem a recuperação das 
APPs de suas propriedades.

Parabéns à equipe da ADEMADAN e aos agricultores que contribuiram para a construção dessa 
cartilha, pelo ótimo trabalho realizado. Que o projeto RAPPs renda ainda muitos bons frutos para a 
APA de Guaraqueçaba e para o litoral do Paraná.

Ana Carolina Saupe
analista ambiental

Chefe da UC da APA de Guaraqueçaba
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Introdução

A Bacia Hidrográfica do Rio Pequeno, em Antonina, litoral norte do Paraná, uma 
região de 112,6 Km², está integralmente inserida na APA de Guaraqueçaba, uma Uni-
dade de Conservação Federal de Uso Sustentável, que integra a maior porção contínua 
de Floresta Atlântica do país. Sendo que 25% do território desta bacia ainda pertencem 
ao Corredor de Biodiversidade do Rio Cachoeira. 

A população desta bacia hidrográfica é considerada uma das mais pobres do litoral 
paranaense, seja pela dificuldade de acesso, que não favorece o desenvolvimento rural, 
bem como pela estrutura fundiária, pois a maior parte das terras pertence a grandes 
proprietários. 

Os pequenos proprietários rurais são, em sua maioria, pessoas de idade avançada 
com problemas de saúde, cujos filhos partiram para a cidade em busca de emprego. Es-
ses agricultores nasceram e criaram os filhos na região e, hoje, cultivam pequenas hortas 
de subsistências em terras cansadas pelo uso e que não utilizam técnicas agroflorestais 
para recuperar a fertilidade do solo, muitas vezes pelo desconhecimento das mesmas. 

Boa parte da mata ciliar em suas propriedades foi retirada e, no local, o solo foi 
tomado por uma espécie exótica de capim chamado Brachiária, introduzida na região 
para alimentação de búfalos na década de 1970, em decorrência de incentivos governa-
mentais para esta prática. Essa espécie é extremamente competitiva o que torna difícil a 
recuperação de área degradada pelo sistema convencional de plantio florestal com mu-
das nativas.

O Projeto RAPPs: Recuperação de Áreas Degradadas em Área de Preservação Per-
manente (APPs), na Bacia do Rio Pequeno, tem por objetivo recuperar as áreas degra-
dadas em APPs nas pequenas propriedades rurais que integram o projeto, trinta e sete 
ao todo, recuperando a fertilidade do solo por meio da adubação verde com espécies 
leguminosas (Feijão Mucuna Preto, Crotalária e Feijão Guandu), a fim de nitrogenar o 
solo e espécies gramíneas (Capim Elefante Napier), entre outras, como Banana Flor e 
Jasmim, para produzir matéria orgânica.

Preparado o solo, durante o manejo da adubação verde, são feitos Murundus, onde 
as espécies nativas da Floresta Atlântica são plantadas de forma integrada às espécies 
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agrícolas. Com isso, recuperamos a fertilidade do solo e ampliamos as áreas de produção 
agrícola, um estímulo para o agricultor recuperar a Floresta Atlântica.

As mudas são produzidas em viveiro comunitário na bacia hidrográfica e as semen-
tes são coletadas pelos próprios agricultores, durante todo o ano. A atividade de coleta 
de sementes está sendo muito importante para o agricultor resgatar o conhecimento que 
ele tinha da floresta e das espécies que existem em sua propriedade. O intercâmbio das 
espécies entre os proprietários, durante os plantios, permite expandir o conhecimento 
dos agricultores. 

Este projeto é desenvolvido pela Associação de Defesa do Meio Ambiente e do De-
senvolvimento de Antonina - ADEMADAN - e tem como parceiros o ICMBio da 
APA de Guaraqueçaba,  a EMATER-Antonina,  a COPEL (Usina Governador Pari-
got de Souza),  o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Antonina, instituições acadê-
micas e escolas de Antonina. O Projeto RAPPs é financiado pela Petrobras, por meio do 
Programa Petrobras Ambiental, Edital 2010.

Esta cartilha tem por objetivo apresentar aos agricultores uma metodologia de re-
cuperação da fertilidade do solo por meio da adubação verde, a fim de recuperar as áreas 
degradadas de mata ciliar em suas propriedades, utilizando técnicas agroflorestais. Com 
isso, os agricultores cumprem a legislação ambiental, enquanto ampliam as áreas de pro-
dução agrícola.
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I

Breve História do Rio Pequeno

a região do rio pequeno é uma localidade rural de difícil acesso, distante 30 km do cen-
tro urbano de antonina. Sua população é composta, principalmente, de dezenas de pequenos 
agricultores, que cultivam uma agricultura de subsistência, sendo que a maior parte da terra 
pertence a cinco grandes proprietários, que em parte criam búfalos e arrendam terra para pro-
dução de arroz. 

Para compreender melhor a história desta região, a equipe do Projeto RAPPS entrevistou 
antigos moradores e fez pesquisa documental no Cartório de Registro de Imóveis de Antoni-
na e no ITCG/SEMa/pr. 

Figura 01: 
Bacia do Rio Pequeno, Vista da Serra do Mar: “Gigante Deitado”.
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Na época do Brasil Império, o local que conhecemos hoje como Rio Pequeno foi proprie-
dade do Banco Hipotecário do Brasil que passou, no início do século passado, o título desta 
terra para Marcell Bouillox Laffont, representante do Banco Crédit Foncier Du Brésil. 

Em 1922, Laffont obteve o primeiro título de terra legalmente reconhecido na região, na 
época denominada de “rio pequeno e Tapera Grande”, com área de 355.532,33 hectares, dis-
tribuída entre os municípios de Campina Grande do Sul, antonina e Guaraqueçaba1.

Quando essa área foi repassada ao senhor Marcell Laffont, ignorou-se completamente a 
existência de agricultores na região e, assim, surgiram os primeiros conflitos de terras na bacia 
do rio pequeno, conforme relato de um dos moradores e parceiro do projeto rapps.

Quando nossa família assumiu a fazenda do rio pequeno, era o ano de 
1944, e a mesma ainda era quase mata virgem. Meu pai, Antonino Dias, 
como inspetor de quarteirão, era o responsável pela cobrança de impostos 
em nome da família Laffont. A taxa era cobrada de todos aqueles que usa-
vam a terra para o plantio. Aos poucos, o imposto deixou de ser cobrado e, 
no lugar, exigia-se de todos os agricultores, somente a preservação do car-
reiro que ligava a estrada até o Rio Pequeno. Esse caminho foi traçado pelo 
meu pai (Idílio Gonçalves Pereira, Antonina, 2011).

Com a morte do banqueiro, as terras foram vendidas pelos herdeiros, sendo que parte 
delas foi adquirida por pessoas de Minas Gerais, que ficaram conhecidas na região como “os 
mineiros”. 

Os mineiros vieram para o Rio Pequeno na década de 50 do século e passaram a plantar 
café, porém não ficaram por muito tempo, pois a cultura do café no litoral não teve sucesso, 
uma vez que sua produção na região é mais lenta, como dizem os agricultores: “produz aos 
poucos e não tudo de uma vez, o que é ruim para comercializar”.  a maioria dos produtores de café 
voltou para suas terras de origem, ficando apenas alguns agricultores que deixaram as terras de 
herança para filhos e netos, que ainda vivem no Rio Pequeno, conforme relato:

As áreas do Laffont foram vendidas pelos seus herdeiros, uma grande par-
cela foi adquirida pelos ditos “Mineiros” sendo eles Ulisses Carvalho, Tune-
ca e Feliciano Miguel abdala, grandes fazendeiros na região de Caratinga, 
Resplendor, Carambola e Muriaé, no Estado de Minas Gerais, que vieram 
para Antonina na década de 50, porque a região de Minas passava por um 
período de oito meses sem nenhuma chuva, então, vieram tentar produzir 
café nesta região (Idílio Gonçalves Pereira, Idem).

1    Informação obtida com José Mário Cesar, Oficial Substituto do Cartório de Registro de Imóveis de Antonina, em 2012.  
Marcel Bouilloux Laffont registrou as terras no 18º Ofício do Rio de Janeiro, Lvº 46, Fl 63, no dia 13/01/1922.



Experiências em Pequenas Propriedades Rurais na Bacia 
Hidrográfica do Rio Pequeno • Antonina • Paraná • Brasil

Projeto RAPPs - Utilizando técnicas de sistemas agroflorestais - SAFs

11

Com a saída dos mineiros, essas áreas começaram a ser ocupadas por grandes fazendeiros 
produtores de arroz e criadores de búfalos, empresas produtoras de palmito e, mais recente-
mente, por ONGs (SPVS e TNC), para a produção de créditos de carbono. Os pequenos 
agricultores rurais, que ainda residiam no rio pequeno, abandonaram a produção de banana e 
mandioca em suas propriedades, a fim de trabalhar para os grandes fazendeiros.

abandonada a agricultura em suas próprias terras, os filhos dos pequenos produtores ru-
rais, não tendo mais perspectiva de sustento, migraram para os centros urbanos. Em conversas 
informais com os agricultores, percebemos que os filhos não perderam o vínculo com a terra. 
Porém, ao serem questionados se sentem vontade de voltar para a região, afirmam que não, 
pois a vida deles sempre foi muito sofrida e as condições de vida nesta região são precárias, 
principalmente devido à estrada de má qualidade que dificulta o acesso a necessidades bási-
cas. Os pais lamentam dizendo: “pena que vocês apareceram somente agora, se este incentivo 
tivesse vindo há alguns anos, nossos filhos não teriam ido embora” (Lourdes Martins Rodri-
gues, 2011, agricultora na Barra do Rio Pequeno, comentando a chegada do projeto RAPPS 
na região).

Tendo por objetivo conhecer a realidade dos agricultores do Rio Pequeno, a equipe do 
projeto rappS aplicou um questionário com os integrantes e constatou que a maioria dos 
agricultores está em idade avançada, tem aposentadoria recente, como pequenos produtores 
rurais, e não podem mais desenvolver atividades que exigem grande esforço físico, como é o 
caso de Luis Dias Pereira, Antonio Dias Pereira, Aventino Marques de Souza, Darci Alves e 
Emael Baltazar Rodrigues, por exemplo. Motivo pelo qual produzem, em suas propriedades, 
uma agricultura apenas de subsistência e de forma convencional.

Entretanto, alguns agricultores ainda resistem e continuam produzindo para comerciali-
zação, utilizando técnicas da agricultura convencional como é o caso de Noel Andrade Mar-
tins e de paulo Marceniuk, produtores de hortaliças que comercializam principalmente para o 
CEaSa em Curitiba, apesar de todas as dificuldades de escoamento.

A produção de hortaliças, no sistema convencional, exige manejo e controle de pragas por 
meio químico, o que encarece a atividade, além de energia para o trabalho manual, conforme 
os relatos: “Ficamos a madrugada inteira catando caramujo, se não fizermos isso, perdemos 
toda a nossa produção” (Noel Andrade Martins, 2011); “Se eu bobear, as formigas atacam toda 
a minha produção, tenho que ficar atento” (Paulo Marceniuk, 2011). Em função dessa reali-
dade, são poucos os agricultores que persistem, com grande valentia, numa produção agrícola 
convencional.

Por essas razões, a equipe do Projeto RAPPS acredita que soluções de conflitos fundiários 
e incentivos para a produção agrícola por meio de técnicas agroecológicas são imprescindíveis 
para promover o desenvolvimento da agricultura familiar e incentivar o retorno dos filhos nas 
propriedades, sobretudo em Unidades de Conservação, como o caso da Bacia Hidrográfica do 
rio pequeno, em antonina, litoral norte do paraná.



12Experiências em Pequenas Propriedades Rurais na Bacia 
Hidrográfica do Rio Pequeno • Antonina • Paraná • Brasil

RECUPERAÇAO DE MATA CILIAR NA FLORESTA ATLÂNTICA

II

Recuperando a Fertilidade 
do Solo em Áreas Degradadas  

de Mata Ciliar no Rio Pequeno

A Bacia Hidrográfica do Rio Pequeno tem 336,31 ha de área degradada de mata ciliar, 
em sua maioria, localizadas nas grandes propriedades. Nas 37 (trinta e sete) propriedades que 
participam do projeto rapps, 21ha eram área de mata ciliar degradada, cuja fertilidade do 
solo está sendo recuperada por meio da adubação verde, que, também, combate a Brachiaria e 
o Capim Colonião. 

A Brachiária é uma espécie exótica muito competitiva, o que inviabiliza a recuperação de 
mata ciliar pelo sistema convencional de recuperação florestal, motivo pelo qual, no Projeto 
RAPPs,  optamos por recuperar a fertilidade do solo para combater a Brachiária e recuperar 
a floresta.

Essa recuperação é feita por meio da adubação verde, que tem como objetivo elevar a 
produtividade do solo e criar condições para o desenvolvimento e reprodução da vida no solo, 
como, também, criar um ambiente de competição com a Brachiária, para viabilizar o processo 
de recuperação florestal.

as espécies de leguminosas utilizadas são o Feijão Mucuna preto, a Crotalária e o Feijão 
Guandu, sendo que uma de suas funções é capturar o nitrogênio do ar e fixar no solo. O ni-
trogênio é um dos elementos químicos essenciais para o crescimento e o desenvolvimento de 
todas as plantas. 

Grande parte dos agricultores nunca trabalhou com essa forma de adubação, sendo, então, 
instruídos pela equipe do projeto e por parceiros como a EMaTEr, sobre a utilização dessas 
espécies em suas práticas agrícolas, e orientados na formação dos murundus a fazerem coletas 
de sementes antes do corte.

Como fonte de produção constante de matéria orgânica no sistema agroflorestal, foi uti-
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lizada uma gramínea denominada Capim Elefante Napier, além do manejo de outras espécies 
encontradas nas propriedades como Jasmim, Banana Flor e, também, do próprio Capim Co-
lonião. Este e o Capim Napier, por ser uma gramínea, têm a decomposição mais lenta do que 
as espécies leguminosas utilizadas para adubação verde, criando assim cobertura perene no 
solo através dos murundus, proporcionando constante controle da Brachiária e um ambiente 
úmido propício para a reprodução da vida no solo.

A recuperação do solo é subdividida em duas etapas. Na primeira, preparamos o solo e, 
na segunda, plantamos as espécies que servirão de adubação verde. Três a quatro meses após o 
plantio, é realizado o manejo da adubação verde e preparados os murundus, onde são planta-
das as espécies nativas da Floresta Atlântica de forma integrada com as espécies de produção 
agrícola.

2.1 - Preparando o solo  
           para recuperar a fertilidade

a) Fase do Planejamento
Durante o preparo do solo, a equipe, em parceria com os agricultores, planeja como as 

espécies para adubação verde serão plantadas.  São testados vários desenhos de plantios nas 
propriedades para chegar à conclusão de que o melhor desenho é dividir toda a área em 50% 
de plantio das espécies de leguminosas, que terão por principal objetivo tirar o nitrogênio do 
ar a fim de incorporar no solo, como a Crotalária, o Feijão Mucuna preto e o Feijão Guandu 
e 50% de plantio das espécies que serão utilizadas para produzir matéria orgânica, como o 
Capim Napier ou a Banana Flor, a fim de alimentar os murundus, onde serão plantadas as 
espécies nativas.

Figura 02: 

Desenho do plantio das espécies 
para adubação verde. A 
área em vermelho é onde são 
semeadas as leguminosas e, em 
amarelo, as mudas de capim 
napier, banana flor ou outra 
espécie, para fornecer matéria 
orgânica para os murundus.

Capim Elefante NapierFeijão Mucuna Preto
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b) Fase da Instalação 
O preparo do solo começa por meio de roçadas e segue rotativando-se com o trator, caso 

seja possível mecanizar a área, dependendo do tipo de terreno, conforme as imagens a seguir:

Figura 03: 

Etapa do preparo do solo por 
meio de roçadas. Na imagem 
está sendo roçada, também, 
uma espécie chamada Assa 
Peixe. 

Figura 04: 

Rotativando o solo com a 
matéria orgânica das roçadas, 
o ideal é utilizar o trator, que 
é mais produtivo do que o 
microtrator.

Para rotativar, primeiramente, é passado o trator em marcha lenta, a fim de descompactar 
o solo, deixando-o solto. Em seguida, o trator é passado em uma marcha mais rápida, que tem 
por objetivo nivelar o terreno e misturar melhor a matéria orgânica das roçadas. Feito isso, é 
importante também realizar o encanteiramento, para permitir o escoamento da água em perí-
odos de chuvas, evitando que o solo fique encharcado. 
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Figura 05: 

Etapa do encanteiramento 
feito com encanteirador.

A próxima etapa é o plantio das espécies para a adubação verde, a fim de recuperar a 
fertilidade do solo. São diversas as espécies que podem ser utilizadas. Nas figuras a seguir, uti-
lizamos o Capim Elefante Napier Roxo, o Feijão Mucuna Preto e a Crotalária, estes últimos 
podem ser por semeadura. Tentamos utilizar sementes de Capim Elefante paraíso, um híbrido 
do Capim Napier, mas as sementes não brotaram, de forma que no caso do litoral, o ideal é 
utilizar mudas do Capim Napier.  

Figura 06: 

Plantio do Capim Elefante 
Napier Roxo e do Feijão 
Mucuna Preto.
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Figura 07: 

Feijão Mucuna Preto 
(leguminosa que incorpora o 
nitrogênio no solo) com dois 
meses de plantio.

Figura 08: 

Crotalária (leguminosa que 
descompacta e incorpora 
nitrogênio do solo, esta era uma 
área de pastagem) com dois 
meses de plantio.

Figura 09: 

Capim Elefante Napier Roxo, 
com dois meses, plantado 
no verão. É utilizado para 
produzir matéria orgânica 
para os Murundus.



Experiências em Pequenas Propriedades Rurais na Bacia 
Hidrográfica do Rio Pequeno • Antonina • Paraná • Brasil

Projeto RAPPs - Utilizando técnicas de sistemas agroflorestais - SAFs

17

III

Instalando o Sistema Agroflorestal 
em Áreas Degradadas de Mata Ciliar

3.1 - O Manejo da Adubação Verde

Quando utilizamos adubação verde para recuperar a fertilidade do solo, é muito impor-
tante saber o momento de realizar a poda e o corte das espécies, principalmente do Capim 
Elefante Napier, porque este pode se proliferar de forma descontrolada. Motivo pelo qual, o 
manejo é muito importante para o controle dessa espécie. 

O Capim Elefante Napier deverá ser podado quando a planta tiver no máximo duas canas 
maduras na sua base. Sendo que, nessa fase de desenvolvimento, o risco de enraizamento das 
estacas é reduzido, pois as canas são deitadas para a formação dos murundus, o que diminui, 
também, a proliferação das sementes pelo vento ou pela chuva. Ainda assim, é importante 
monitorar os murundus, para identificar se alguma cana enraizou.

Figura 10: 

Base da cana do capim 
napier. É possível identificar 
o momento da poda pela 
formação das gemas na cana. 
Não se deve deitar a cana 
com a gema porque neste local 
sairá a raiz e enraizará nos 
murundus.
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Os murundus serão formados um ao lado do outro e próximos do plantio do Capim  Ele-
fante Napier, ou outra espécie escolhida, e sobre a área onde havia sido plantada a leguminosa 
e já  realizada a roçada. 

Figura 11: 

Manejo do Capim Napier 
Roxo colocado sobre o Feijão 
Mucuna Preto Roçado 
(formação dos murundus).

Enleirar o Capim Elefante Napier podado, a fim de formar murundus, é importante para 
que, no meio, possam ser plantadas as espécies florestais. Esses murundus devem ser constan-
temente alimentados de matéria orgânica, para que possam servir de adubo para as espécies 
que foram plantadas. 

Figura 12: 

Plantio de mudas no murundu, 
construído com Capim Napier.
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O Capim Napier é a fonte permanente de matéria orgânica que se extingue na medida em 
que as árvores o sombreiam, enquanto se desenvolvem. A poda do Capim Elefante Napier é um 
trabalho que não exige força física e cuja postura do agricultor possibilita o trabalhe em pé, sem 
sobrecarregar a coluna, com isso contribuindo para a qualidade de vida do trabalhador rural.

Figura 13: 

Manejo do Capim Elefante 
Napier Roxo, com facão.

3.2 - O Plantio das Espécies  
           Nativas nos Murundus

Na fase da instalação de sistemas agroflorestais, no processo de recuperação das áreas 
degradadas de mata ciliar, são plantadas as mudas que foram produzidas nos três viveiros flo-
restais que participam do Projeto RAPPs, são eles: o Viveiro da Usina Governador Parigot de 
Souza da COPEL; o Viveiro Didático na Sede da ADEMADAN e o Viveiro Comunitário 
do RAPPs, na Bacia do Rio Pequeno.

as mudas são plantadas entre as leiras que formam os murundus e que são, constantemen-
te, alimentados pela poda do Capim Napier. Esses murundus, além de proverem as mudas com 
matéria orgânica, para que cresçam saudáveis, também, impedem que outras espécies se desen-
volvam, com isso poupando o agricultor de exaustivas capinadas. De forma que a manutenção 
deste sistema, além de eficiente, exige menos energia física e é muito barata, sendo econômica 
e ambientalmente sustentável.

Quando é realizado o manejo da adubação verde, o desenho na propriedade se transfor-
ma, pois, nessa fase, além do plantio das espécies nativas, são integradas outras frutíferas, que 
permitirão agregar renda ao agricultor. 
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Figura 14: 

Desenho da adubação verde, 
após o manejo. Na área verde, 
são plantadas as espécies 
nativas. A área em marrom 
pode ser utilizada para 
agricultura ou para manter 
uma leguminosa. E, na área 
em amarelo, é onde o Capim 
Napier se renova, para fornecer 
matéria orgânica para os 
murundus (verde).

Figura 15: 

Mutirão de plantio de espécies 
nativas da Floresta Atlântica 
entre os murundus após 
manejo da adubação verde 
(Propriedade de Antônio 
Pereira Dias - 2012).

O solo onde foi plantado o Feijão Mucuna preto ou a Crotalária ou outra leguminosa, 
renova-se, permitindo ampliar as áreas de plantio agrícola, que continuarão a fornecer matéria 
orgânica no momento da colheita. 

O importante é que o solo nunca fique descoberto de vegetação. Se o agricultor não preci-
sar estender a área de produção, deve manter sempre uma leguminosa nesta área, cujo plantio 
pode ser por semeadura com sementes colhidas no próprio local. 

Capim Elefante Napier

Agricultura convencional ou adubação verde

Murundus
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Com isso, as opções de áreas de produção do agricultor são ampliadas, enquanto que a 
fertilidade do solo é recuperada e, também, da floresta, na medida em que as mudas se desen-
volvem, inclusive com a ação dos polinizadores, como: as abelhas, os morcegos e as borboletas, 
que levam os polens das flores de uma árvore para outra ou pela ação dos pássaros que se ali-
mentam dos frutos. 

 

Figura 16: 

Ilustração de  
Carolina Beê Araújo  
para a cartilha de 
Educação Ambiental  
do Projeto RAPPs  
com as escolas (ARAUJO, 
2012, p. 19).
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IV

Coleta de Sementes e Produção  
de Mudas em Viveiro Florestal

Uma das grandes dificuldades para produzir mudas de espécies nativas da Floresta Atlân-
tica em viveiro florestal é a coleta de sementes. No Projeto RAPPs, essa dificuldade é sanada 
pela parceria com os agricultores, que identificam as espécies em suas propriedades, fazem 
as coletas e repassam para a equipe do Projeto germiná-las nos viveiros e georreferenciar as 
árvores matrizes.

Essa parceria é muito importante, porque permite que o agricultor recupere o conheci-
mento passado de pai para filho sobre as espécies, o que estava se perdendo. É, também, por 
meio desse conhecimento que são planejados os plantios na fase de implantação do Sistema 
agroflorestal, respeitando o estágio de sucessão da Floresta.

a integração entre o conhecimento prático dos agricultores e o conhecimento científico 
da equipe do projeto rapps surgiu de forma natural, a partir da necessidade gerada no decor-
rer do projeto, evoluindo de uma forma espontânea para uma nova metodologia de educação 
ambiental. 

a metodologia integra o conhecimento dos agricultores sobre a floresta e o conhecimento 
científico da equipe do projeto, na qual o agricultor reafirma a relação com a terra, a partir da 
valorização de seus conhecimentos, que ele acreditava não serem tão importantes, conforme o 
relato de dois agricultores: “Se nós soubéssemos que o nosso conhecimento das espécies flo-
restais da região fosse tão importante, nós teríamos anotado em um caderno tudo o que nosso 
pai nos ensinou.” (Lidio Dias Pereira, 2011), “mais vale a prática do que a gramática” (Antonio 
Dias Pereira, 2011).

Nos primeiros trimestres do projeto, foram realizadas visitas aos agricultores e identifi-
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cadas as principais espécies para coleta de sementes e de mudas nas propriedades, quando, 
juntamente com o agricultor, era identificado o nome popular e coletadas folhas, frutos e flores 
para a identificação do possível nome científico, consultado na publicação de Harri Lorenzi, 
Árvores Brasileiras, 2008. 

Esta obra foi comprada para subsidiar os agricultores na identificação das espécies, pois 
lhes foi explicado que o nome científico das espécies são criados para não haver confusão com 
o nome popular, uma vez que a mesma árvore pode ter diversos nomes populares, em diferen-
tes regiões. Essa prática causou um grande interesse entre os agricultores.

Figuras 17 e 18: 

Grupo de agricultores 
identificando as espécies na 
obra de Lorenzi.
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Figura 19: 

Identificando as Árvores 
Matrizes, para coleta de 
sementes nas propriedades  
dos agricultores ( João Carlos 
B. Serra e Antônio Dias 
Pereira, 2011).

Figura 20: 

Darci Alves com sementes por 
ele coletadas. Esse agricultor 
coleta, religiosamente, toda 
semana, sementes de espécies 
nativas em sua pequena 
propriedade o ano todo. Só a 
propriedade desse agricultor 
é capaz de alimentar um 
viveiro florestal com todo tipo 
de espécies nativas da Floresta 
Atlântica, um exemplo de 
riqueza da biodiversidade, em 
áreas preservadas.

 

Figuras 21 e 22: 

As sementes são coletadas, 
ensacadas e identificadas antes 
de serem entregues aos viveiros 
florestais. Também, as árvores 
matrizes são georreferenciadas 
e integradas no SIG do projeto.
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as sementes coletadas pelos agricultores e repassadas para a equipe do projeto rapps  são 
enviadas para os três viveiros florestais, que integram o projeto, a saber: 

• O Viveiro Florestal comunitário do Rio Pequeno, que foi construído com recursos do 
projeto rapps,  em parceria com a associação  de pequenos produtores rurais do rio pe-
queno (FTEMA). Considerado uma grande obra na região, servirá para o desenvolvimento 
agrícola daquela bacia hidrográfica, tendo capacidade de produzir 150 mil/mudas/ano. a co-
munidade local é quem gerencia, coleta e produz as mudas no viveiro.

Figuras 23 e 24: 

Viveiro Florestal  
Comunitário do  
Projeto RAPPs  
na Bacia Hidrográfica  
do Rio Pequeno. 
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• O Viveiro Florestal Didático do Projeto RAPPs é uma pequena estrutura com estufa e 
área de adaptação, construído nos fundos da sede da aDEMaDaN. Um local de fácil acesso 
para realização de estágios do Curso Técnico em Meio ambiente e de aulas praticas para as 
escolas de Antonina. Tem como característica principal o reaproveitamento da água da chuva 
e da água irrigada, como medidas ecoeficientes.

Figura 25:

Viveiro Didático na  
sede da ADEMADAN  
(uma estufa onde são 
germinadas as sementes e áreas 
para adaptação das mudas após 
a repicagem)

• Por meio de parceria com a COPEL, as mudas também são produzidas no Horto Flo-
restal da Usina Governador Parigot de Souza em Antonina, cujas sementes são coletadas 
semanalmente pelos agricultores e entregues no Horto Florestal. Quando as mudas estão 
prontas, são levadas para o Viveiro Comunitário no Rio Pequeno e de lá distribuídas nas pro-
priedades, conforme o planejamento para plantio. 

Figura 26: 

Horto Florestal da Usina 
Governador Parigot de Souza 
no Bairro Alto, em Antonina 
(COPEL).
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Conclusão

Quando iniciamos o Projeto RAPPs, nossa expectativa com a recuperação das áreas de-
gradadas de mata ciliar era pela forma convencional de recuperação florestal, ou seja, por meio 
de plantio de mudas com coroamento e esperávamos que os agricultores plantassem e monito-
rassem suas áreas em troca do georreferenciamento e legalização ambiental das propriedades, 
além do fornecimento das mudas.

Entretanto, foi necessário rever os objetivos do projeto, porque ao conhecermos a rea-
lidade das áreas degradadas e dos proprietários, como já afirmamos no início desta cartilha, 
entendemos que a forma convencional não daria certo.

Outro motivo pelo qual revimos os objetivos deste trabalho foi o desafio que a própria 
Petrobras nos colocou, por meio de nossa gestora no Projeto, Adriana Oliveira, de integrarmos 
o nosso trabalho com o trabalho da Cooperafloresta, uma ONG da Barra do Turvo, SP, que 
também desenvolve projeto patrocinado pelo Programa da Petrobras Ambiental, na Bacia do 
rio pequeno. 

Esse desafio foi muito saudável, pois nos obrigou a repensar nossos conceitos de floresta e 
de agricultura e, conhecendo a experiência em agrofloresta dos agricultores de Barra do Turvo, 
sede da Cooperafloresta, entendemos que poderíamos aproveitá-las para criar nossa própria 
metodologia para recuperação de mata ciliar, cujo solo havia sido tomado por Brachiária. Esta 
metodologia é um processo que está sendo construído por meio de muito diálogo e experi-
mentação nas propriedades, graças à confiança dos agricultores parceiros no projeto e em nossa 
equipe.

O diálogo é realizado por meio de diversos encontros com os agricultores e entre os par-
ceiros, principalmente com representantes da Cooperafloresta, da Usina parigot de Souza 
(COPEL), da EMATER - Antonina e do ICMBio da APA de Guaraqueçaba.

A partir desta experiência, podemos tecer algumas considerações sobre implantação de 
Sistema Agroflorestais (SAFs), como forma de recuperar áreas degradadas de mata ciliar, inte-
grando o meio ambiente com o desenvolvimento de forma sustentável, quais sejam:
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• Recuperar a fertilidade do solo é um processo que exige recursos para compra de maqui-
nários e manejo em um período mínimo de quatro anos para instalação, a fim de garantir que 
os agricultores, mesmo com idade avançada, consigam sozinhos fazer a manutenção e que, por 
si só, a natureza se recupere.

• A manutenção de áreas onde foram instalados os Sistemas Agroflorestais é muito barata, 
portanto viável social e economicamente, além de permitir que o agricultor preste serviços de 
relevante interesse ambiental para a sociedade ao recuperar áreas degradadas de mata ciliar.

• Produzir alimentos por meio de técnicas agroflorestais exige menos sacrifício físico do 
agricultor, pois ele não precisará combater as espécies indesejáveis acocado no chão, retirando 
“mato” ou capinando, uma vez que a cobertura no solo, feita com a adubação verde que se 
transforma em matéria orgânica, além de fertilizar o solo, impede que elas se desenvolvam. 
Portanto, é uma excelente alternativa para o pequeno agricultor familiar. Sem considerar que 
estará produzindo alimentos saudáveis e que podem ser comercializados para um consumidor 
mais exigente.
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