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Exemplos de sucesso na 
África Ocidental

Chris Reij trabalha como especialista em manejo sustentável de terras no Centro de Cooperação Internacional 
da Universidade Livre de Amsterdã e é membro sênior do World Resources Institute, em Washington. Reij é também o 
facilitador do programa “Iniciativas de Reflorestamento da África” (ARI, na sigla em inglês), plataforma que apoia agricul-
tores no processo de adaptação às mudanças climáticas e no desenvolvimento de sistemas agrícolas mais produtivos e 
sustentáveis. Essa plataforma foi lançada para ajudar a alavancar os resultados dos esforços de comunidades rurais em 
Burkina Faso e no Mali que têm obtido grande sucesso na luta contra a desertificação.

Entrevista com Chris Reij por Jorge Chavez-Tafur

A primeira vez que Chris 
Reij esteve na África 
Ocidental foi em 1978, 

como planejador regional. Naquela 
época, a região havia sido assolada por 
uma seca severa, causando “grave ero-

são e drástico declínio da produtividade das lavouras”. No entanto, olhando para 
trás, ele tem a impressão de que a desertificação hoje é um problema ainda mais 
sério. No entanto, segundo Reij: Mesmo nesse mar de tristeza e melancolia, é possível 
encontrar muitas “ilhas de sucesso”, onde as taxas de degradação não só diminuíram nos 
últimos 30 anos, como também a vida das pessoas melhorou – e a situação pode melhorar 
ainda mais. Tudo isso é muito positivo.

Entrevista

Debate comunitário sobre agroflorestas na Nigéria
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Ao olhar para o mundo como um todo, você 
acha que os desertos estão se expandindo?

Em todo o mundo, testemunhamos períodos recorren-
tes de seca, verificamos um severo esgotamento da fertilida-
de dos solos e identificamos uma acentuada degradação da 
cobertura vegetal. Então, sim, podemos dizer que a situação 
piorou. Na África Ocidental, em particular, houve uma seca 
prolongada, que durou de 1968 a 1973. Mesmo depois, a pre-
cipitação manteve índices baixos e ainda é irregular. Os agri-
cultores têm sido forçados a expandir suas áreas de cultivo, a 
fim de compensar a queda na produtividade das culturas. Eles 
então acabaram avançando sobre áreas que antes tiveram al-
guma cobertura arbórea. Ou seja, derrubaram árvores para 
poder plantar. Durante os anos 1970 e 1980, assistimos a uma 
drástica redução da cobertura vegetal visando o aumento da 
produtividade total – basicamente pela expansão da produ-
ção agrícola em terras marginais, gerando degradação. Hoje, 
as mudanças climáticas estão tornando a situação ainda pior 
para os agricultores e criadores.

Esse é um quadro sombrio...
Sim, é triste. De certa forma, estamos caminhando para 

uma grande turbulência. A menos que façamos algo em gran-
de escala, enfrentaremos graves problemas no futuro. Mas há 
ações acontecendo, e hoje detemos mais conhecimento so-
bre o que fazer e como fazer. E, se você olhar para o Sahel, há 
um monte de exemplos, com agricultores envolvidos em uma 
abordagem muito bem-sucedida. Se você for ao sul do Níger, 
encontrará 200 milhões de árvores que não estavam lá 20 ou 
25 anos atrás. E isso não é porque os agricultores começaram 
a plantar árvores, mas porque os agricultores protegem e ma-
nejam as árvores que regeneram espontaneamente em seus 
campos de cultivo. O que se vê é que a densidade de árvores 
nas áreas agrícolas aumentou, enquanto que a vegetação nas 
terras comuns tem se degradado. Isso significa que houve uma 
mudança da vegetação natural para sistemas agroflorestais 
nas propriedades, o que é altamente relevante para os agricul-
tores, especialmente em zonas de alta densidade populacional. 
E isso mostra que os agricultores conseguiram criar sistemas 
que podem conviver com a seca.

Trata-se apenas de experiência isolada, uma 
“ilha de sucesso”?

Essa é uma ilha, mas é uma ilha de 5 milhões de hectares, 
uma área maior do que a Holanda. E isso acontece em um lu-
gar onde os agricultores estavam contra a parede. A produti-
vidade tinha decaído tanto, as densidades populacionais eram 
tão altas, a cobertura vegetal natural estava tão devastada que 
as mulheres tinham dificuldades para obter lenha para cozi-
nhar. Se não intensificassem seu sistema de produção agrícola 
e se não aumentassem a produção de forma sustentável, os 
agricultores teriam sido forçados a deixar suas terras, e não 
haveria mais futuro para eles.

Como surgiu a idéia de desenvolver os siste-
mas agroflorestais?

Talvez essa seja a parte de que eu mais gosto. Trata-se de 
acionar o conhecimento local, colocá-lo em prática. A contri-

buição dos projetos, e até mesmo dos pesquisadores, tem se 
limitado basicamente a apoiar os esforços dos agricultores. 
Estamos apenas catalisando processos e gerando movimentos 
de inovação local. São os agricultores que estão experimen-
tando e inovando.

Não há uma contradição entre aumentar a 
produção de alimentos e interromper a ex-
pansão dos desertos?

Não. Se houve algum tipo de contradição, foi lá antes dos 
anos 1960, quando a maior parte da África Ocidental estava 
aderindo ao paradigma da “modernização”, segundo o qual 
eram considerados “bons” agricultores aqueles que cultiva-
vam sistemas monocultores e que não mantinham árvores 
em seus lotes. Mesmo após a independência, muitos governos 
subsidiaram agricultores incentivando-os a suprimir as árvo-
res de seus campos de cultivo, a fim de permitir a introdução 
da mecanização, com a esperança de elevar a produtividade. 
Hoje está claro que esse tipo de modernização foi prejudicial 
para a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola, 
porque provoca muita erosão e, portanto, afeta também o 
rendimento das culturas. O que vemos agora é uma inversão 
desse paradigma. As evidências apontam em outra direção: se 
não houver árvores nos campos de cultivo, não haverá futuro 
para a agricultura nas terras secas da África.

Podemos então dizer que há mais diversida-
de produtiva agora?

Você pode ver enormes diferenças entre as comunida-
des com árvores e aquelas sem árvores. As árvores produzem 
forragem, o que permite que as famílias tenham mais gado. As 
árvores produzem folhas, que algumas vezes fazem parte da 
dieta humana. As árvores produzem lenha, que os agricultores 
podem até mesmo vender nos mercados para obter dinheiro, 
o qual podem usar para comprar cereais caros no mercado 
durante os anos de seca. Comunidades sem árvores não têm 
as mesmas oportunidades, e isso se traduz diretamente em 
maiores taxas de mortalidade infantil. Mas a questão não se 
resume apenas ao uso ou não de fertilizantes. Ela envolve o 
desenvolvimento de sistemas complexos de produção agríco-
la que sejam mais resistentes à seca e mais produtivos. E isso 
pode ser visto in loco.

Que condições são necessárias para que es-
sas experiências se generalizem?

A parte técnica da proteção e do manejo das árvores é 
muito simples, mas você precisa das instituições comunitá-
rias. As pessoas precisam se organizar para poderem gerir o 
novo capital arbóreo. Assim, é necessário construir institui-
ções nas comunidades e, nesse caso, há duas possibilidades. 
Ou você observa e verifica se existem instituições tradicio-
nais que podem ser revitalizadas, como está acontecendo em 
algumas partes do Mali, ou você apóia a emergência de novas 
instituições na comunidade para tocar o trabalho, como está 
acontecendo em algumas partes do Níger. De qualquer forma, 
essas instituições comunitárias precisam ter uma represen-
tação equilibrada de homens e mulheres, devendo também 
incluir a participação de criadores de animais e de jovens. E 
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então você vê que, ao longo dos anos, essas instituições de-
sempenham sua função. Por exemplo, penalizar aqueles que 
não respeitam as suas regras de manejo dos recursos. Essas 
instituições comunitárias estão se transformando em institui-
ções de resolução de conflitos: quando surgem os problemas, 
os membros da comunidade podem se reunir e discutir para 
chegar a um acordo. E logo percebem que há comunidades 
vizinhas que também estão passando pelo mesmo processo. 
Agora, portanto, o momento é de construção de instituições 
intercomunitárias. Isso leva algum tempo, uma vez que é um 
processo complexo, mas está acontecendo e funciona.

Não seria necessário também assegurar a 
propriedade da terra?

Estamos falando de indivíduos, gerindo suas proprieda-
des. Portanto, isso só funciona quando os agricultores detêm 
os direitos exclusivos sobre as árvores em suas áreas de cul-
tivo. Na década de 1980, a terra e todos os recursos natu-
rais pertenciam ao Estado, uma herança dos tempos coloniais 
franceses. Mas isso começou a mudar a partir de 1985. A de-
finição clara de questões como a propriedade da terra e das 
árvores é uma condição essencial para o sucesso de sistemas 
agroflorestais. Nesse sentido, é muito importante trabalhar 
junto aos governos nacionais e estabelecer o diálogo a fim de 
criar políticas de desenvolvimento agrícola e uma legislação 
florestal que garantam aos agricultores a propriedade das ár-
vores situadas em seus campos de cultivo.

Então é preciso haver uma estrutura em nível 
nacional que apoie ou que pelo menos não vá 
contra o que os agricultores estão fazendo...

Exatamente. Você precisa de políticas que permitam aos 
agricultores tocar seus sistemas produtivos, assim como polí-
ticas que os incentivem a cuidar de seus recursos. Precisamos 
de boas políticas e legislação. É vital criar movimentos de base 
e trabalhar com abordagens “de baixo para cima”, mas também 
precisamos atuar de cima para baixo, criando e viabilizando po-
líticas e legislações nacionais. Existe um papel para ambos os 
lados. Eu acho que os agricultores podem ser ainda mais bem-
-sucedidos se as políticas e leis nacionais apoiarem esse proces-
so. Não há outros obstáculos que nos impeçam de obter êxito. 
Então eu acho que o sucesso está ao nosso alcance.

Será que veremos então 5 milhões de hecta-
res de árvores em outros lugares?

Vamos vê-los em breve em muitos outros lugares. Mas 
precisamos de uma estratégia sistemática para disseminar os 
sucessos das agroflorestas vistos no Níger e em outras áreas. 
Isso teria que incluir visitas de estudo às propriedades desses 
agricultores, ou viagens de intercâmbio entre agricultores, aju-
dando-os a ver o que outros agricultores estão conseguindo. 
Outro componente poderia ser a divulgação de informações 
de forma sistemática utilizando as tecnologias da informação 
e comunicação (TICs), bem como telefones celulares e rádios 
rurais, dando espaço e voz a todos os agricultores que têm 
muito a dizer. Em suma, essa estratégia exige um efetivo e 
eficaz programa de gestão do conhecimento. E esse programa 

deve incluir os formuladores de políticas. Muitos deles não 
têm ideia do que está acontecendo no campo. Você precisa 
levar então tanto os formuladores de políticas dos governos 
como as agências financiadoras para o campo e mostrar-lhes 
o que se passa ali, de modo que eles sejam inspirados pelas 
experiências de sucesso e apoiem processos semelhantes.

E o que eles devem fazer?
Se forem membros do Parlamento, eles verão se há ne-

cessidade de revisão da legislação florestal, a fim de torná-la 
mais favorável. Se trabalharem junto com os meios de comu-
nicação, podem encontrar formas para divulgar essas conquis-
tas para uma maior parcela do público geral. Existe toda uma 
caixa de ferramentas que pode ser utilizadas nesse sentido.

O que nos remete a plataformas internacio-
nais, como a UNCCD. O que você diria a eles?

Com Luc Gnacadja no comando, a UNCCD está em 
boas mãos, e sua mensagem está apontando na direção cer-
ta. O problema é que nem todos os países que assinaram a 
Convenção estão tomando todas as devidas medidas para se 
chegar lá, então ainda temos muito trabalho a fazer.

Chris Reij 
cpreij@vu.nl 

www.africa-regreening.blogspot.com

Regeneração natural
Depois de ter ido ao Sahel muitas vezes, a primeira vez 

que eu realmente vi uma experiência de sucesso foi na re-
gião Yatenga de Burkina Faso, onde um projeto de agroflo-
resta estava ajudando os agricultores a aprimorar uma téc-
nica tradicional de colocar pedras nas margens dos cultivos. 
Isso os ajudava a reduzir ou retardar o fluxo de água que 
chegava aos campos agrícolas, permitindo que a água infil-
trasse,  diminuindo assim a erosão dos solos morro abaixo. 
Isso proporcionou um aumento no número de árvores da 
regeneração natural e, assim, elevou bastante a quantidade 
de árvores presentes nas áreas de plantio. Vários anos mais 
tarde, eu estava sentado com agricultores no Senegal, que 
apenas me disseram para olhar ao redor. “Olhe ao seu re-
dor, estamos plantando árvores desde 1984, e o que você 
vê? Nada.” Mas então eles me levaram para outro lugar e 
disseram: “Temos protegido a regeneração natural nesta 
área, e o que você vê ...?” E eu vi um verde exuberante. A 
visão era de árvores nascendo e crescendo rapidamente.

É claro que o número de espécies que regeneram é 
limitado, e todo o processo depende também do que res-
tou da “memória das sementes” no solo. Mas, em termos 
de custo-benefício, a abordagem da regeneração natural é 
melhor porque você dispensa a fase da produção de mudas 
em viveiros. Você então não precisa transportar suas mudas 
para as áreas onde serão plantadas, assim como não é ne-
cessário regá-las após o plantio. Não é de se admirar que 
cada vez mais agricultores estejam aderindo a essa prática.


