
Execução: Apoio técnico e financeiro:Assistência técnica:

A EXPERIÊNCIA DOS QUILOMBOLAS DO 
NHUNGUARA NO PDRS – VALE DO RIBEIRA – SP:

GERAÇÃO DE RENDA E SUSTENTABILIDADE



� Subprojeto ambiental do Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado:
Melhorias Produtivas e Inovações no Viveiro de Mudas da
Comunidade Remanescentes de Quilombo do Bairro
Nhunguara.

� Selecionado entre as propostas apresentadas na Chamada
PDRS/SA 01/2012.

� Convênio nº 002/2013 PDRS/UGL/BIRD, entre a Associação
dos Remanescentes de Quilombo do Bairro Nhunguara e a
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.



� Foi investido o valor de R$ 408.545,34, durante o período
de 10 de setembro de 2013 e 09 de julho de 2017.
PDRS: R$ 361.841,74
Contrapartida: R$ 46.703,59

� Contrapartida: ATER da Fundação Instituto de Terras do
Estado de São Paulo (Fundação ITESP) e a mão de obra
dos viveiristas.



OBJETIVOS:

� Melhorar a infraestrutura e organização do viveiro de

mudas;

� Formalizar e legalizar as atividades;

� Inovar com práticas ambientalmente sustentáveis;

� Tecnificar a produção de mudas;

� Agregar de valor aos produtos;

� Buscar e viabilizar o acesso ao mercado.



FORMAS DE ATUAÇÃO :

� Reuniões de trabalho periódicas (semanais);

� Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias;

� Visitas a outros projetos e empreendedores afins;

� Capacitações e participação em encontros e seminári os;

� Apoio para regularizações e certificações;

� Desenvolvimento de logotipo, website e material de divulgação;

� Participação em feiras e redes de produtores rurais ;

� Estabelecimento de parcerias com outros órgãos e en tidades;



RESULTADOS:

� Estruturação do viveiro;



� Aquisição de bens de apoio;



� Organização das atividades do grupo do viveiro;



� Ampliação da capacidade de produção anual;

� Melhoria da fitosanidade das mudas;



� Elaboração de Manual de Boas Práticas;

� Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão;



� Produção de compostos orgânicos;



� Desenvolvimento e aquisição de embalagens;



� Certificação orgânica por meio 

de OCS – MAPA;

� Realização de capacitações e visitas técnicas;



� Vendas para outros produtores familiares;

� Vendas para prefeituras, empresas e ONGs;

� Geração de renda para 14 (quatorze) famílias;



� Logomarca criada por crianças da comunidade;



� Website: www.viveirositiopedra.wix.com/mudas



� Elaboração de Planos de Manejos Florestais Sustentá veis;



� Regularização ambiental (Cadastro Ambiental Rural);

� Ato Declaratório do DAAE;

� Nota Fiscal do Produtor Rural;

� Cadastro Técnico Federal;

� Certificação orgânica por Organismo de Controle Soc ial (OCS);

� Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM);

� Construção de planilha de controle financeiro e de produção;

� Termo de Cooperação Técnica com a AMAVALE;

� Viveiro de cooperação da CATI – SP;

� Parceria com o Projeto Meninos Ecológicos – Elektro / FF



CONCLUSÕES:

� Desenvolvimento rural X preservação / conservação;

� Desenvolvimento de habilidades X cultura tradiciona l;

� Diálogo entre saberes técnico-científicos e saberes  locais;

� Valorização da Mata Atlântica = agregação de valor

� Testemunhos:

http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2015/10/29/brasil-sao-paulo-quilombolas-defensores-mata-atlantica

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (E SOLIDÁRIO)



Obrigado(a)!
CONTATOS:

Marcelo Bento Nascimento da Silva
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo
Grupo Técnico de Campo de Eldorado
Tel: (13) 3871-1875
Email: mbsilva@itesp.sp.gov.br

Liliane Vieira da Mota
Comunidade Remanescente de Quilombo do Nhunguara
Tel: (15) 99807-5683
Email: lilivieiramota@gmail.com

Viveiro Sítio Pedra
Email: viveirositiopedra@gmail.com  


