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Oi!
Nós somos o Programa de Extensão Guarda Compartilhada
Flona Mário Xavier (DGG/UFRRJ) e viemos aqui para contar um
pouco sobre a história de um lugar muito importante para
Seropédica: a Floresta Nacional Mário Xavier, carinhosamente
chamada de Flona MX.
Ao longo desta cartilha, vamos falar sobre a história desse lugar,
o porquê desse nome e como ele funciona. Nossa ideia aqui,
também, é lembrar a todo mundo que nenhum lugar é
construído apenas por tijolos e cimentos, tem algo que é
essencial para toda construção: pessoas. E, nesse caso, são
muitas pessoas.
E isso também vale para essa cartilha, que foi construída por
várias pessoas que estiveram presentes ao longo do processo de
pesquisa: fornecendo informações, contando suas histórias e
também dando apoio na organização.
Esperamos que você se divirta e que conheça um pouco mais
desse lugar tão especial do nosso município!

FIQUE LIGADO
Quando aparecer uma palavra sublinhada,
procure a caixa com explicações para saber
mais. Se estiver lendo pelo computador,
celular ou tablet, é só clicar em cima da
palavra, que ela te levará a um site para mais
informações.

HISTÓRIAS

MEMÓRIAS
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HISTÓRICO
Ao longo do tempo, o lugar que hoje conhecemos como Floresta Nacional Mário
Xavier teve diferentes nomes e diferentes usos, sendo atualmente, uma Unidade
de Conservação (UC). Mas, até hoje, muitas pessoas ainda chamam a Flona MX
pelo seu primeiro nome, porque não sabem que ele mudou. Que tal
conhecermos um pouco mais sobre os nomes e funções desse lugar inserido em
nosso território? São 75 anos de história que envolvem inúmeras pessoas.

1970: Estação Florestal
de Experimentação
Engenheiro Agrônomo
Mário Xavier

1945: Horto Florestal de
Santa Cruz

1954: Estação Florestal
de Experimentação de
Santa Cruz
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1986: Floresta Nacional
Mário Xavier (Flona MX)

HISTÓRICO

A INAUGURAÇÃO DO HORTO FLORESTAL DE SANTA CRUZ

Em 15 de setembro de 1945, foi inaugurado pelo
presidente Getúlio Vargas o Horto Florestal de Santa
Cruz, localizado no km 51 da antiga Estrada Rio-São
Paulo, hoje, chamada de BR-465. E com,
aproximadamente, 1250 hectares de extensão.
O Horto Florestal de Santa Cruz foi construído para
substituir o Horto da Gávea, na cidade do Rio de
Janeiro, na época, capital do país. E tinha esse nome
em homenagem à antiga Fazenda Santa Cruz, que,
nos tempos coloniais, abrangia a área que ia desde a
Baia de Sepetiba até Volta Redonda, passando pelo
distrito de Seropédica, que pertencia ao município
de Itaguaí. Em 1995, este distrito foi emancipado, por
meio da Lei nº 2446/1995, passando a ser chamado
de município de Seropédica.
O Horto pertencia ao Ministério da Agricultura e foi
construído com o objetivo de fazer experimentações
e demonstrações de práticas de Silvicultura, além de
produzir mudas de árvores de espécies nativas e
exóticas para contribuir no reflorestamento dos
estados da Guanabara (onde se localizava o Horto),
do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
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Areias estéreis e insalubres transformadas em prósperos Centros Agrícolas Matéria sobre a inauguração do Horto feita pelo Jornal Gazeta de Notícias (1945).
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira.

Silvicultura é a ciência que se dedica ao estudo de
métodos naturais e artificiais de melhoramento dos
povoamentos florestais.
Espécies nativas são espécies originárias da região
em que estão. Por exemplo: o Pau-Brasil é nativo do
Brasil.
Já espécies exóticas são espécies que não são
originárias da região em que estão. Por exemplo: no
Brasil, a Espada de São Jorge é exótica, porque é uma
espécie original (nativa) do Sul da África.

HISTÓRICO

A PRODUÇÃO DE MUDAS

A principal atividade do Horto era a
produção de mudas de árvores para
reflorestamento, mas elas também se
destinavam a outros fins, como paisagismo
e ações educacionais. A produção chegou a
cerca de 5 milhões de mudas por ano de
diferentes espécies, como ipê amarelo e
roxo, pau ferro, jacarandá, sabiá, cedro-rosa,
amendoeira, flamboyant, entre outras, tendo
destaque as mudas de eucalipto, que eram
as de maior número.
A produção era tão grande que eram postos
anúncios em jornais incentivando as
pessoas a adquirirem as mudas. Ao lado,
vemos recortes de jornais dos estados do
Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Distribuição de sementes e mudas pelo Horto Florestal de
Santa Cruz - 1950: Jornal A Noite (RJ); Plantio de Mudas 1955: Jornal Correio da Manhã (RJ); Essências florestais para
distribuição gratuita - 1954: Jornal Correio de Itajubá (MG).
Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira.
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HISTÓRICO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO MÁRIO XAVIER

A primeira pessoa indicada para
administrar o Horto Florestal de
Santa Cruz foi o engenheiro
agrônomo Mário Figueiredo Xavier,
em junho de 1945. No mesmo ano,
ele e sua família se mudaram para
o Horto para lá morar e ali ficou até
se aposentar. Anos depois, dois de
seus filhos, Hermar Xavier e Hércio
Xavier, também administraram a
unidade.

VOCÊ SABIA?

Mário Xavier plantando uma árvore no Dia da Árvore.
Fonte: Acervo da Flona MX.

Em 1954, o Horto Florestal de Santa
Cruz passou a ser chamado de
Estação
Florestal
de
Experimentação de Santa Cruz.
E, em 27 de setembro de 1970, em
homenagem
ao
antigo
administrador, a Estação Florestal
de Experimentação de Santa Cruz
passou a ser chamada de Estação
Florestal
de
Experimentação
Engenheiro
Agrônomo
Mário
Xavier.
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Placa em homenagem a Mário Xavier, sinalizando a
mudança no nome da Estação.
Fonte: Souza (2017).

Mário Xavier nasceu em Minas Gerais e,
em sua adolescência, conheceu uma
pessoa que seria sua amiga por muitos e
muitos anos. Essa pessoa era, o também
mineiro, ex-Presidente da República
Juscelino Kubitschek. Em 13/07/1957, o
então Presidente, Juscelino, foi à Estação
Experimental de Santa Cruz visitar o
amigo e conhecer o antigo Horto.

Visita de Juscelino Kubitschek (à direita) acompanhado do
Ministro da Guerra, General Lott (à esquerda), à Estação
Experimental de Santa Cruz (1957).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

HISTÓRICO

REGISTROS DE MÁRIO XAVIER

Algumas fotos tiradas e descritas por Mário Xavier, em 1955, da Estação Florestal de Experimentação de Santa Cruz.

Residência do Chefe da Estação Caixa d'água (capacidade 50 mil litros) (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

10

Trecho da nova estrada de rodagem, em construção, ligando a
Presidente Dutra ao Horto, feita quase totalmente pelo maquinário
do Departamento Nacional Estradas de Rodagem (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

Secretaria - Sede da Repartição (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

HISTÓRICO

A FLORESTA NACIONAL MÁRIO XAVIER: UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Em 08 de outubro de 1986, por meio do Decreto Federal
n.º 93.369, a Estação Experimental se tornou a Floresta
Nacional Mário Xavier (Flona MX), sendo transformada
em uma Unidade de Conservação (UC) de Uso
Sustentável. Essas mudanças aconteceram alguns anos
antes de um dos maiores eventos ambientais da
história, a Eco-92, e atenderam finalidades econômicas
e sociais.
Na época, a área era de, aproximadamente, 493
hectares, devido a doações realizadas, no final da
década de 1950, para a construção do Núcleo Colonial
de Santa Alice. E estava sob a administração do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que,
depois, foi transformado no Instituto do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). E, em
2007, foi substituído na administração pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). Hoje, a Flona MX é a única Floresta Nacional
existente no estado do Rio de Janeiro.
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VOCÊ SABIA?
Segundo a Lei nº 9.985/2000, uma Unidade de Conservação
é um território (florestal, geológico ou paisagístico) com
características naturais relevantes, que é delimitado com o
objetivo de conservar a biodiversidade e que existe sob um
regime administrativo diferenciado.
Existem 2 tipos de Unidades de Conservação:
As Unidades de Proteção Integral: em que o objetivo é
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais.
As Unidades de Uso Sustentável, como a Flona MX: onde
o objetivo é tornar compatível a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais.

A Eco-92, também conhecida como Rio-92, foi
uma conferência organizada pelas Nações
Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, que aconteceu em junho de
1992, na cidade do Rio de Janeiro, e que teve
como objetivo debater e encontrar soluções
para os problemas socioambientais do planeta.

MEMÓRIAS

LUGAR DE CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS

Segundo a Lei nº 9.985/2000, as únicas populações
autorizadas a residirem nas Florestas Nacionais, como a
Flona MX, são as populações tradicionais que já habitavam o
território, na data em que a Floresta foi criada.
O território da Flona MX, na data de sua criação, não era
habitado por nenhum povo tradicional, mas, desde a criação
do Horto, em 1945, até se tornar uma Floresta Nacional, em
1986, foi a casa de muitos trabalhadores e de suas famílias.
Que vieram de diferentes lugares do Brasil para construir o
Horto/Estação Experimental, não apenas com tijolos e
construções, mas também com suas vivências, costumes e
afetividades. Essas pessoas também ajudaram a povoar
Seropédica, que, naquele tempo, ainda era parte de Itaguaí.
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Vila Operária (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

Setor de Carpintaria (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

Segundo o Decreto Nº 6.040/2007, povos,
populações e comunidades tradicionais são
grupos culturalmente diferenciados e que assim se
reconhecem, com formas próprias de organização
social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica; como povos
indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

O Horto/Estação Experimental era composto de
diferentes setores de trabalho, como Carpintaria,
Mecânica, Serralheria, Catalogação e venda de
plantas, entre outros, além dos serviços de
escritório. Não eram todos os trabalhadores que
habitavam no Horto, mas aqueles que moravam,
residiam em uma das 27 casas, divididas em duas
Vilas Operárias e ao longo da Rua Principal.

MEMÓRIAS

O COLETIVO: DA COOPERATIVA À HORTA
Por muitos anos, os funcionários do Horto iam todos juntos, na
boleia de um caminhão receber os seus salários, em Niterói, que,
na época, era a capital do estado. Depois de receberem seu
pagamento, iam a Campo Grande, fazer as compras do mês. E,
agora, você deve estar se perguntando, por que ir tão longe só
para fazer compras?
A razão é que, nos arredores do Horto, não existiam mercados
capazes de atender a demanda de tantas pessoas (mais de 100),
simultaneamente. A mercearia mais próxima era a Cooperativa
de Consumo dos Servidores do Horto Florestal, existente, no km
52, e administrada pelos próprios funcionários do Horto, porém, lá
só vendia o básico e não tinha como atender todas as famílias, ao
mesmo tempo.
Para ajudar no sustento das famílias que ali viviam e trabalhavam,
uma Horta Comunitária foi cultivada no Horto, com funcionários
específicos dedicados ao seu cultivo e manutenção. A Horta era
acessível a todos os moradores, que podiam colher a quantidade
de legumes e verduras necessária, quando precisassem.
Havia também um leiteiro que, de segunda à sexta, pela manhã,
sobre uma muretinha em frente à Serralheria, disponibilizava 2
litros de leite para cada casa. O leite era ordenhado de vacas que
viviam em um pequeno pasto que existia no próprio Horto.
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Cooperativa de Consumo dos Servidores do Horto Florestal (acima) e Horta
Comunitária (abaixo) existentes na Estação Experimental de Santa Cruz (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

MEMÓRIAS

ÁRVORES QUE CONTAM HISTÓRIAS
Os quintais das casas do Horto eram verdadeiros pomares com
diferentes tipos de árvores frutíferas, onde era possível comer direto do
pé: Tangerina Ponkan, Laranja Bahia, Lima da Pérsia, Goiaba,
Jabuticaba, Laranja Lima, Coco, Groselha, Manga, Jaca, Laranja de
Jardim, entre outras.
Boa parte dessas árvores foram plantadas nos quintais das casas,
porque, antes de serem cheias de frutas, eram cheias de crianças, que
iam colher as frutas da casa do cozinheiro da residência do
administrador do Horto. Que determinou a plantação das árvores
frutíferas nos quintais de outras famílias para que suas frutas pudessem
crescer sem serem colhidas pelas crianças.

VOCÊ SABIA?
As brincadeiras mais comuns entre as crianças
que moravam no Horto são várias das que, até
hoje, a gente brinca nas ruas, campinhos e
escolas da nossa cidade, como: garrafão, piquebandeira, pique-esconde, pique-cola, pique-ajuda,
lateiro, polícia e ladrão, pular corda e jogar vôlei,
queimado e futebol.
Mas algumas só em um lugar como o o Horto
seriam possíveis, como brincar de gangorra e
balanço nos troncos das árvores e brincar de
casinha nos galhos das goiabeiras.

Essas mesmas crianças, no início da noite, enchiam as ruas do Horto
brincando de tudo o que pudessem imaginar. Mas não era só elas que
enchiam o Horto. Nas celebrações de aniversário, festas juninas e cafés
da tarde dos finais de semana, as casas ficavam lotadas de visitas, que
se encantavam com a organização e beleza do Horto.

Pomar existente na casa de hóspedes da Estação Florestal (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.
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E haviam também aqueles que iam ao Horto a trabalho ou em busca de
aventura, como integrantes das Forças Armadas, que faziam
treinamentos, e grupos de escoteiros, que acampavam, no Horto. E,
depois, voltavam com suas famílias e amigos para apresentar esse lugar
único.

LABORATÓRIO VIVO

HORTO, ESTAÇÃO, FLONA: LUGAR DE PESQUISA
Segundo a Lei nº 9.985/2000, aquela mesma sobre as Unidades
de Conservação, as Florestas Nacionais "tem como objetivo
básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a
pesquisa científica". Mas, mesmo antes dessa lei existir, o espaço
que, hoje, chamamos de Flona Mário Xavier, já era frequentado
por muitos pesquisadores.
O Horto Florestal de Santa Cruz foi estrategicamente construído
em uma área próxima à Escola Nacional de Agronomia e à Escola
Nacional de Veterinária, hoje, integrantes da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), visando desde o início, a
possibilidade de pesquisas em sua área. Anos depois, o Horto se
tornou Estação Florestal de Experimentação, ressaltando em seu
nome a importância das pesquisas e experiências.
E, ao longo dos anos, diferentes pesquisadores e pesquisadoras
de diversas ciências e áreas do conhecimento têm atuado no
território da Flona. Esse laboratório vivo já foi estudado pela
Zoologia, Geografia, Biologia, Veterinária, Psicologia, Economia,
Engenharia Florestal, Arquitetura, Química e muitos outros. Assim
como as vivências na floresta se dão por meios de múltiplos
sentidos (visão, tato, audição, olfato e paladar), a pesquisa
científica em um espaço como a Flona MX se dá por múltiplas
ciências e metodologias.
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Tabuleiro de sementes na Estação Experimental (1955).
Fonte: Acervo de Neise Xavier.

PARA SABER MAIS
Clique na seta;
Leia o QR Code ou
Acesse o site:
https://bancodedadosflonamx.blogspot.com/

LABORATÓRIO VIVO

AS ESPÉCIES ENDÊMICAS

Um dos pesquisadores mais importantes da história da Flona MX,
passou por lá, enquanto ainda era Estação Florestal de
Experimentação. O Professor Eugenio Izecksohn, formado
Engenheiro Agrônomo pela UFRRJ, descreveu, em 1965, a
Physalaemus soaresi, uma rã endêmica da Flona MX, em risco de
extinção, que, hoje, nós carinhosamente chamamos de Floninha. E ela
não é a única espécie endêmica que há na Flona MX, habita lá
também o peixe da espécie Notholebias minimus, conhecido como
Peixe das Nuvens e endêmico do estado do Rio de Janeiro.
A presença da Floninha no território da Flona MX fez com que as
obras do Arco Metropolitano (Rodovia Raphael de Almeida Magalhães,
BR-493) ficassem paradas por cerca de 10 meses para que passasse
seu período de reprodução. Já que, no traçado original, o Arco passava
pelo habitat da Floninha. Hoje, o Arco cruza a Flona MX, causando
distúrbios aos animais que lá vivem, assim como aos animais que
estão no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado
dentro da Unidade. Porém, existem algumas passagens subterrâneas
à rodovia, que permitem a circulação das espécies entre os dois lados.
Uma espécie endêmica é uma
espécie
que
só
existe
em
determinada região geográfica. Como
a Floninha, que só existe na Flona MX,
e o Peixe das Nuvens, que só existe
no estado do Rio de Janeiro
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Physalaemus soaresi, a Floninha (acima) e Notholebias minimus, o
Peixe das Nuvens (abaixo) (2013).
Fonte: Ivan Sazima/.FishBase.

LABORATÓRIO VIVO
A IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO

Assim como aqueles que trabalharam na construção da
Flona MX, as espécies arbóreas que ajudaram a vegetar o
território da Flona vieram de lugares muito variados do
Brasil (como a gente pode ver nos mapas ao lado). E isso
se dá devido a uma das funções estabelecidas para a
Flona, desde sua fundação como Horto Florestal: a de
experimentação e produção de mudas. Isso faz com que a
Flona MX seja uma floresta construída, ou seja, as espécies
presentes em seu território foram, muitas vezes,
escolhidas e plantadas pelo ser humano e nem sempre
são nativas da Mata Atlântica (o bioma em que a Flona se
insere).
Porém, mesmo essas espécies não sendo nativas, elas são
de grande importância para o município de Seropédica. A
presença de grandes áreas verdes nas cidades traz
inúmeros benefícios para a população, como a melhoria
da qualidade do ar, por meio da neutralização dos
poluentes, o maior frescor do ambiente devido ao
sombreamento, o controle da erosão do solo,
a
diminuição da poluição sonora, entre outros. Além da
possibilidade de uso para o lazer e realização de atividades
físicas.
Origem Biogeográfica de espécies arbóreas presentes na Flona Mário Xavier.
Fonte: Alves (2019).
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O artigo 225 da Constituição Federal diz que "todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações" e o artigo 24 da Declaração Internacional dos
Direitos Humanos garante a todas as pessoas o direito ao
lazer.
Isso quer dizer que desfrutar de espaços como a Flona MX
não é apenas uma opção, mas um direito de todos nós
enquanto cidadãos do mundo. Mas para isso é necessário
que conheçamos não apenas o espaço da Flona MX, mas
também sua história e as memórias que ela guarda. Nessa
árvore, aqui ao lado, estão gravados os nomes de algumas
pessoas que ajudaram na construção da Flona, em
diferentes momentos de sua história.
Muito obrigado por ter feito conosco esse passeio por
algumas histórias, memórias e conhecimentos da Flona MX!
Esperamos que, agora, você também faça parte da luta pela
preservação da biodiversidade e da memória de Seropédica.
Queremos ver o seu nome gravado nessa árvore também!

Até mais!
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Extensão Guarda Compartilhada Flona Mário Xavier (DGG/UFRRJ)
com funcionários, pesquisadores e ex-moradoras da Flona MX.
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conosco seu tempo, seus conhecimentos, suas memórias e
afetividades, tornando este material possível.
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PARCERIA CULTURAL:

A Flona Mário Xavier fica localizada na Rodovia BR-465, Km 3,5,
Seropédica (RJ) e está aberta de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.
Venha conhecê-la!

