
HISTÒRIA	  DO	  USO	  DA	  TERRA	  -‐	  	  Município	  de	  Itapeva	  

•  No	  início	  com	  a	  ocupação	  em	  grandes	  áreas	  
•  Com	  a5vidade	  pecuária	  em	  pastagens	  naturais	  
•  O	  plan5o	  com	  culturas	  de	  sobrevivência,	  milho	  para	  a	  criação	  de	  

suínos	  com	  o	  sistema	  solto	  em	  mangueirões	  des5nados	  a	  produção	  
de	  banha	  

•  Na	  década	  de	  50	  a	  60	  com	  grande	  avanço	  da	  cultura	  do	  Trigo,	  
iniciando	  assim	  a	  ocupação	  com	  culturas	  em	  grandes	  áreas	  

•  Na	  década	  de	  70	  houve	  o	  incen5vo	  florestal,	  onde	  ocorreu	  a	  
ocupação	  de	  grandes	  áreas	  com	  Pinus	  e	  Eucaliptos	  	  

•  As	  culturas	  de	  sobrevivência	  foram	  se	  destacando	  e	  aumentando	  
sua	  área	  de	  plan5o,	  em	  destaque	  a	  cultura	  do	  Feijão,	  a	  qual	  tornou-‐
se	  a	  principal	  cultura	  da	  região,	  a	  maior	  produtora	  do	  Estado	  

	  



HISTÒRIA	  DO	  USO	  DA	  TERRA	  -‐	  	  Município	  de	  Itapeva	  

•  O	  plan5o	  de	  culturas	  anuais	  passou	  a	  ser	  feitas	  nas	  regiões	  
periféricas	  dos	  municípios	  com	  	  baixa	  fer5lidade	  e	  	  topografia	  
desvantajada	  

•  Por	  um	  período	  longo,	  levou	  ao	  empobrecimento	  da	  população	  
rural	  e	  tornou	  o	  município	  pouco	  atraente	  para	  inves5mentos,	  
provocou	  o	  aumento	  da	  mão	  de	  obra	  sem	  especialização	  (	  OS	  
BOIAS	  FRIAS	  )	  	  

•  Já	  na	  década	  de	  90	  com	  a	  colheita	  dos	  Reflorestamentos,	  foram	  
surgindo	  as	  áreas	  férteis	  planas,	  dando	  o	  início	  a	  grande	  virada	  (	  a	  
nossa	  revolução	  verde)	  tal	  qual	  houve	  no	  Brasil	  

•  Nesta	  época	  surgiu	  o	  desenvolvimento	  tecnológico	  na	  agricultura,	  
com	  	  sementes	  melhoradas	  adubos	  mais	  tecnificados	  ou	  seja	  
insumos	  melhores	  que	  hoje	  temos,	  começando	  assim	  uma	  nova	  era	  
para	  	  a	  região	  Sudoeste	  Paulista	  



USO	  ATUAL	  DAS	  TERRAS	  -‐	  MUNICÍPIO	  	  DE	  ITAPEVA	  

•  Município	  de	  Itapeva	  com	  área	  de	  1.826	  km²,	  o	  segundo	  maior	  município	  
do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  com	  	  aproximadamente	  3.000	  propriedades	  rurais	  	  

•  Atualmente	  as	  principais	  a5vidades	  são	  o	  Reflorestamento,	  Culturas	  de	  
cereais	  e	  hortaliças.	  

•  Com	  área	  aproximada	  de	  203.000	  há	  sendo	  :	  
•  Reflorestamento	  .....................60.000	  há	  
•  Soja..........................................48.000	  há	  
•  Milho........................................37.000	  há	  
•  Pastagem..................................30.000	  há	  
•  Trigo...........................................	  6.000	  há	  
•  Feijão.........................................	  	  6.000	  há	  
•  Cana	  de	  açúcar..........................	  	  	  5.000	  há	  
•  Citrus.........................................	  	  	  1.000	  há	  
•  Demais	  Culturas........................10.000	  ha	  



USO	  ATUAL	  DAS	  TERRAS	  -‐	  MUNICÍPIO	  	  DE	  ITAPEVA	  

•  Es5ma-‐se	  que	  a	  receita	  bruta	  no	  município	  chegara	  em	  torno	  
de	  1	  bilhão	  de	  reais	  (	  500	  milhões	  de	  dolares)	  anual	  

•  O	  uso	  atual	  do	  solo	  vem	  sendo	  feito	  de	  forma	  ordenada	  e	  
consciente,	  u5lizando	  tecnologia	  conservacionistas	  como	  	  
exemplo	  usando	  o	  plan5o	  direto	  na	  palha	  	  e	  preservação	  das	  
APP’s	  	  e	  matas	  ciliares	  



TENDÊNCIA	  NO	  USO	  DA	  TERRA	  	  -‐	  MUNICÍPIO	  DE	  ITAPEVA	  

•  O	  município	  hoje	  consagrado	  na	  produção	  de	  cereais,	  maior	  
produtor	  em	  área	  e	  produ5vidade	  por	  área	  de	  Soja,	  Milho	  e	  
Tomate	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  e	  entre	  os	  cinco	  primeiros	  em	  
produ5vidade	  no	  pais,	  conhecido	  internacionalmente,	  como	  visitas	  
de	  países	  ,	  para	  verificar	  a	  tecnologia	  aplicada	  e	  gestão	  rural	  e	  
urbana	  

•  Levando-‐se	  em	  consideração	  	  a	  Agricultura	  X	  Pecuária	  X	  
Reflorestamento,	  podemos	  citar	  que	  o	  reflorestamento	  como	  a	  
Agricultura	  vem	  ocupando	  as	  áreas	  da	  pecuária,	  pois	  já	  5vemos	  
uma	  área	  de	  90.000	  há	  na	  década	  de	  80	  e	  hoje	  com	  30.000	  há,	  pois	  
a	  rentabilidade	  e	  retorno	  de	  capital	  ao	  produtor	  vem	  superando	  as	  
expecta5vas,	  proporcionando	  assim	  uma	  melhoria	  de	  vida	  para	  o	  
homem	  do	  campo,	  seja	  no	  aspecto	  econômico	  ou	  social	  	  

•  Sempre	  que	  temos	  a	  oportunidade	  dizemos	  que	  :	  QUANDO	  A	  
AGRICULTURA	  VAI	  BEM	  A	  CIDADE	  VAI	  BEM	  



TENDÊNCIA	  NO	  USO	  DA	  TERRA	  	  -‐	  MUNICÍPIO	  DE	  ITAPEVA	  

•  A	  expansão	  das	  áreas	  de	  plan5o	  se	  dão	  também	  nas	  áreas	  em	  
pousio	  	  que	  ainda	  cobre	  boa	  parte	  do	  município	  

•  Com	  a	  implantação	  de	  polí5cas	  públicas	  como	  o	  Pronaf	  –	  
Programa	  nacional	  da	  Agricultura	  Familiar,	  Programa	  nacional	  
de	  Credito	  Fundiário,	  Programa	  de	  Aquisição	  de	  Alimentos	  da	  
Agricultura	  Familiar	  e	  etc.,	  vem	  fortalecendo	  a	  categoria	  do	  
pequeno	  produtor,	  o	  Agricultor	  Familiar,	  que	  através	  de	  sua	  
produção	  tem	  sua	  receita	  garan5da	  através	  dos	  	  programas,	  
garan5ndo	  o	  desenvolvimento	  socioeconômico	  como	  jamais	  
foi	  visto,	  	  e	  proporcionando	  o	  empoderamento	  do	  homem	  do	  
campo	  	  e	  resgatando	  sua	  cidadania	  	  	  



VISÃO	  IDEAL	  DO	  USO	  DA	  TERRA	  -‐	  MUNICÍPIO	  DE	  ITAPEVA	  

•  Se	  pensando	  em	  nosso	  clima	  subtropical	  e	  a	  
5pificação	  solo	  que	  é	  mista,	  mantendo	  as	  
formas	  conservacionista	  que	  vem	  sendo	  
aplicadas	  nas	  diversas	  a5vidades	  implantadas	  
e	  consagradas	  produção	  de	  grãos,	  tenho	  como	  
sugestão	  a	  implantação	  	  da	  fru5cultura	  com	  
frutas	  de	  caroço	  e	  a	  microagroindustrialização	  
associa5va	  ou	  coopera5vista	  na	  zona	  rural	  
proporcionando	  assim	  a	  geração	  de	  emprego	  
e	  renda	  aos	  jovens	  agricultores	  



PRODUTOR	  	  -‐	  MUNICÍPIO	  DE	  ITAPEVA	  

•  A	  área	  totaliza	  330,12	  há,	  com	  topografia	  
acidentada	  

•  A	  a5vidade	  escolhida	  como	  principal	  foi	  a	  de	  
reflorestamento,	  u5lizando	  o	  Pinus	  e	  o	  Eucaliptos	  

•  A	  implantação	  foi	  voltada	  em	  conservar	  a	  mata	  
existente,	  tanto	  as	  APP’s	  como	  as	  matas	  ciliares	  

•  Como	  a	  propriedade	  possui	  grande	  numero	  de	  
nascentes,	  e	  foi	  demarcada	  todas	  e	  seguido	  a	  
legislação	  com	  50	  metros	  ao	  redor	  e	  30	  metros	  
no	  curso	  das	  águas	  



PRODUTOR	  	  -‐	  MUNICÍPIO	  DE	  ITAPEVA	  

•  A	  estra5ficação	  da	  propriedade	  ficou	  :	  
•  Vegetação	  natural.............35,48%	  
•  Eucaliptos..........................28,10%	  
•  Pinus..................................27,48%	  
•  Pasto..................................	  8,84%	  
•  Infraestrutura....................	  	  2,10%	  



	  PRODUTOR	  	  -‐	  MUNICÍPIO	  DE	  ITAPEVA	  

•  A	  segunda	  a5vidade	  escolhida,	  foi	  a	  bovinocultura	  de	  
leite	  e	  ovinocultura	  

•  Com	  essas	  a5vidades,	  pode-‐se	  produzir	  recursos	  
necessários	  para	  a	  manutenção	  da	  propriedade,	  
como	  :	  controle	  de	  formigas,	  limpeza	  de	  carreadores,	  
aceiros,	  cercas.	  

•  Como	  terceira	  a5vidade	  estamos	  iniciando	  a	  
implantação	  de	  uma	  fru5cultura	  visando	  a	  produção	  
de	  suco	  e	  doces	  

•  Vale	  lembrar	  que	  por	  estar	  ao	  lado	  da	  sede	  do	  bairro,	  
cerca	  de	  25	  casas	  u5lizam	  a	  água	  das	  minas	  da	  
propriedade	  


