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Introdução: O projeto “Implantação de sistemas agroflorestais nos assentamentos do 
município de Rosana”, teve o intuito de conscientizar os moradores que vivem nas glebas 
desta região, apresentando-lhes e implantando este sistema em suas propriedades.  
Objetivos: O Sistema Agroflorestal, consiste na melhora ambiental dos assentamentos com o 
cultivo de árvores nativas ou exóticas e de culturas agrícolas anuais ou pastagens entre estas, 
com um espaçamento de aproximadamente 2,5 metros entre plantas e 4 metros entre linhas.  
Métodos: Este projeto é de grande importância, uma vez que possibilita a melhora das 
condições ambientais na propriedade, melhorando também a renda do agricultor e favorecendo 
o desenvolvimento de atividades de eco e agroturismo. Na fase inicial, entrou-se em contato 
com a CESP, que doou mudas de espécies nativas. As mudas de eucalipto utilizadas em duas 
propriedades foram compradas de viveiro localizado no município de Rosana. Os acadêmicos 
bolsistas realizaram estudos e pesquisas sobre preços de produtos, definição dos proprietários 
que fazem parte do projeto, através de visitas às famílias, avaliação e definições de 
procedimentos a serem adotados no plantio das mudas. As culturas implantadas foram: em 
uma propriedade cultivo de eucalipto e milho, em outra canafístula e milho e na terceira angico 
e milho, que foram introduzidas pelos participantes do projeto e pela família, e cultivadas ao 
longo do tempo pelos respectivos moradores, porém, tendo respaldo e assistência do projetista 
e seus auxiliares.  Resultados: Na fase final do projeto, foi feita a colheita da cultura anual 
(milho) e os resultados divulgados a outras famílias, difundindo assim o sistema. Com a 
introdução deste projeto no Pontal do Paranapanema, espera-se a conscientização para o 
cuidado que a natureza e o meio em que vivemos necessitam, pois, observa-se ao andar pela 
região, que ocorre a predominância da criação de gado, com o aumento das áreas de 
pastagem e conseqüente degradação ambiental. Busca-se ainda a conscientização para 
formas alternativas de aproveitamento da terra, dentre elas, os produtos diretos e indiretos das 
florestas, principalmente o turismo.


