Subsídios para um futuro plano
diretor de recuperação florestal
da Bacia do Rio do Chapéu - São
Luiz do Paraitinga, SP

Realização

Financiamento

Nossos parceiros

Atuação da Akarui
Desde 2003, a OSCIP Akarui vem desenvolvendo projetos de levantamento de dados e análise do
meio físico-ambiental, restauração florestal e desenvolvimento territorial em São Luiz do
Paraitinga, SP. Nesse histórico, destaca-se a atuação da Akarui ao longo dos 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, bem como a publicação "Análise físico-ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio do Chapéu, São Luiz do Paraitinga, SP", estão 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 Fehidro (Fundo Estadual de Recursos
Hídricos) e teve como principal objetivo contribuir para efetiva revitalização da Bacia do rio do
Chapéu. Este projeto teve dois eixos: a elaboração e implantação de projetos executivos, a fim de
testar diferentes técnicas de restauração florestal; 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, apresentamos recomendações que
possam subsidiar a restauração florestal e o planejamento do território nessa bacia hidrográfica,
com foco na conservação dos recursos hídricos.

A Bacia do Chapéu
Área de abrangência e relevância
O rio do Chapéu é um dos principais
afluentes do rio Paraitinga e tem influência
direta sobre as inundações no centro
histórico do município;
A bacia, no entorno do Parque Estadual da
Serra do Mar, ocupa ⅓ do território
municipal (20.620 ha);
É área prioritária para recomposição de
vegetação nas bacias formadoras de
mananciais, segundo a Resolução conjunta
SMA/SSRH 01/2014;
Foi priorizada no Plano de Bacias como uma
das 34 bacias de captação do rio Paraíba do
Sul;
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).

Relevo e uso da terra
Altitude elevada - Entre 700 e 1700 metros
de altitude, paisagem de “mar de morros”.
Mais de 90% da Bacia tem declividades
maiores que 20%, o que dificulta ou mesmo
impossibilita atividades agrícolas;
A principal atividade é a pecuária de
pequena escala: 34% da área é coberta por
pasto e 19% por pasto sujo, com
predominância de braquiária;
Cerca de 37% da paisagem é composta por
matas e capoeiras fragmentadas;
Mais de 50% de suas Áreas de Preservação
Permanente (APPs) estão desprovidas de
vegetação nativa;
Há predominância de solos com baixa
permeabilidade (devido ao alto teor de silte
e pouca profundidade - cambissolos) que,
associada ao relevo acidentado, confere
grande suscetibilidade a erosão.

A Bacia do Chapéu...
População humana e propriedades rurais
Predominam as pequenas propriedades com atividades de subsistência;
A renda do município é considerada baixa e muitos produtores buscam renda complementar em
atividades fora da propriedade rural;
Predominam moradores idosos e faltam opções para os mais jovens;
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.
Pontos fortes
• 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, abundância de rios, cachoeiras e
animais silvestres;
• 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 (2015) facilitaram a aceitação dos
projetos de restauração florestal por parte da
população local.

Pontos fracos
• Poluição dos rios e falta de peixes;
• Queimadas, erosão e falta de proteção
ciliar em nascentes e rios;
• Estradas rurais mal conservadas e
dificuldade de transporte para os
moradores;
• Dificuldade de atender às exigências
da vigilância sanitária, desfavorecendo
a circulação de mercadorias locais;
• Falta apoio técnico, capacitação e mãode-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.

Recomendações a partir das experiências
dos projetos de restauração florestal na
Bacia do Chapéu

Aprendizados: técnicas de restauração

As técnicas de restauração florestal adotadas foram
planejadas e executadas em função das características
da bacia (relevo, solo, fragmentos florestais), de acordo
com técnicas e princípios agroecológicos, em 10
hectares distribuídos por 6 propriedades rurais. Apesar
de eventos intensos de geada (junho/2016) e de animais
domésticos terem invadido algumas áreas, do ponto de
vista técnico todas as áreas em restauração seguem se
desenvolvendo de forma bastante satisfatória após 3
anos de implantação. Portanto, podemos afirmar que a
restauração
florestal
baseada
em
princípios
agroecológicos é viável na bacia do Chapéu.

Isolamento. A instalação de cerca é
essencial em propriedades onde há
gado, pois este é um importante fator
de degradação das áreas.

Condução da regeneração natural.
Técnica eficaz na região, porém
necessita de avaliação em campo, com
estudo do solo e verificação da
existência de fragmentos florestais nas
proximidades.
Pode-se
fazer
o
enriquecimento com espécies de ciclo
longo, aumentando a diversidade e
longevidade da restauração.

Aprendizados: técnicas de restauração
Adubação verde com plantio de arbóreas.
Técnica indicada para locais com grande
degradação do solo, como etapa pré-plantio,
fornecendo
melhores
condições
de
recobrimento do solo e sombreamento para o
desenvolvimento das espécies florestais.
Utilização de Stylosanthes sp. como adubação
verde e plantio de espécies nativas mais
rústicas resultou
em ótimo recobrimento
(95%) e baixa mortalidade (< 5%).

Plantio total. Técnica realizada com
espaçamento mais adensado que o usual, de
resultado positivo (mortalidade < 5%). O
coroamento das mudas foi alternado com
roçada
semi-mecanizada
durante
a
manutenção, evitando-se também a retirada
de indivíduos regenerantes nativos que
brotaram espontaneamente. Introduziu-se
espécies de rápido crescimento para
sombreamento de áreas mais abertas, além de
espécies de ciclo mais longo.

Aprendizados para além das técnicas de restauração florestal:
recomendações a partir da experiência
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.
Inclusão de profissionais de áreas não
convencionais
na
equipe
técnica:
Profissionais capacitados para trabalhar com
engajamento
comunitário
(ex.
educomunicação) e educação ambiental
podem
favorecer
a
efetividade
da
restauração.
Conversar sobre as expectativas: Quando
equipe e produtor deixam claras suas
expectativas e compromissos no início do
projeto evita-se frustrações, desconfianças e
desistências ao longo do processo.

Comunicação:
Incentivar
canais
de
comunicação entre os produtores auxilia a
troca de conhecimentos e experiências,
reduzindo a dependência da assistência
técnica especializada.

Implantação de um conjunto de ações na
mesma área: A continuidade das ações
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.
O maior parceiro é o produtor rural: O
engajamento do 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.

Visão integrada da zona rural: A inclusão, em projetos de restauração florestal, de ações que
visem desenvolvimento socioeconômico e valorização dos modos de vida das populações locais
geram benefícios complementares para os processos de recuperação da floresta.
A partir da experiência acumulada em nossos projetos, apontamos neste documento as
recomendações mais relevantes para a restauração florestal na Bacia do Chapéu. Esperamos, assim,
contribuir para o desenvolvimento rural sustentável, de maneira integrada: subsidiando ações que
visem restaurar não só as florestas nativas, mas também outros benefícios da natureza (como
provisão de água e controle do assoreamento de corpos d’água) que influenciam direta ou
indiretamente o bem-estar de milhares de pessoas.

