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UANDO COMEÇARAM A
chegar ao então assentamen-
to de Lucas do Rio Verde, em
Mato Grosso, no início dos
anos 80, os colonos - em sua
maioria gaúchos e parana-

enses - ouviam algumas recomendações do
Incra - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária: abram os lotes ou perderão
a terra; construam suas casas perto de uma
nascente para facilitar o abastecimento de
água; desmatem a beira dos rios e córregos
para evitar a malária; mantenham 20% da
mata nativa, para ficar de acordo com o Co-



digo Florestal. Dos anos 90 para cá, tudo foi
virado de ponta-cabeça. A reserva legal passou
para 35%. As beiras de rios e córregos, hoje se
sabe, jamais deveriam ter sido desmaiadas.
A atividade agrícola ou pecuária deveria ser
mantida a uma distância de 100 metros das
nascentes, sendo que, nesta faixa, a vegetação
nativa teria de ser integralmente preservada.
Essa reviravolta pegou os agricultores de calça
curta. Muitos deles estão no rol dos que hoje
têm "passivo ambiental", ou seja, estão em
dívida com o meio ambiente e, por tal razão,
estão sujeitos às penas da lei. Paremos por aqui
para conhecer o outro lado desta história.



PROGRAMA APLICADO NO MUNICÍPIO VISA AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

Por caprichos da natureza, é no município de Lucas
do Rio Verde, no médio-norte do estado, a 350 quilô-
metros de Cuiabá pela BR-163, que caem as primeiras
chuvas da temporada, em meados de setembro. Este
fenômeno permite aos sojicultores plantar - e colher - a
oleaginosa antes dos colegas de outros municípios. É
bonito ver o movimento nas lavouras entre o Natal e o
final de janeiro: colheitadeiras de soja são seguidas de
perto por tratores e plantadeiras de milho, numa faina
que só tem trégua quando São Pedro intervém.

A Sucessão de culturas, na qual o mu-
nicípio foi pioneiro, é uma grande sacada:
o milho aproveita o adubo remanescente,
quebra o ciclo de pragas e doenças da soja,
reduz a ociosidade do maquinado, ocupa a
mão-de-obra por período maior, facilitando
a contratação de trabalhadores com cartei-
ra assinada. De quebra, a palhada do milho
possibilita o plantio direto, prática ambien-
talmente desejável. O chato, em outras sa-
fras, era ouvir o chororô dos produtores:
o milho não dava dinheiro. Ali quase não
havia consumo, e o produto tinha pouco
valor. A precariedade das estradas e a dis-

A Sadia optou
por construir na

cidade um
frigorífico com
capacidade de
processamento
de 375 mil
frangos por dia

tância até os portos ou centros consumidores elevava o
frete às alturas, consumindo possibilidades de lucro.

A grande oferta de grãos - cerca de 1,5 milhão de to-
neladas a cada safra - e o preço baixo fizeram com que a
Sadia optasse por construir em Lucas sua mais moderna
planta frigorífica, com capacidade de processamento de
375 mil frangos e cinco mil suínos por dia, num investi-
mento de 800 milhões de reais. A produção agrícola a
partir desta safra deve ficar quase toda ali mesmo, para
abastecer a fábrica de ração da empresa e a planta de
biodiesel que se instalou logo ao lado. A fábrica de ração

e o incubatório iniciaram suas operações
em dezembro; os abatedouros de frangos
e suínos e a fábrica de industrializados co-
meçarão a operar no segundo semestre. A
contratação de mão-de-obra já começou:
serão cinco mil empregados.

"Lucas vive um novo ciclo econômico,
de verticalização da produção", diz a secre-
tária de Meio Ambiente e Agricultura do
município, Luciane Copetti. Loteamentos
surgem pelos quatro cantos. Há uma ca-
rência de duas mil residências, e o ritmo
frenético da construção civil provocou falta
de cimento no final do ano.
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Em dois ou três anos calcula-se que população de
35 mil habitantes deve dobrar. Um novo aeroporto foi
construído e já se fala em ampliá-lo para possibilitar
a movimentação de aviões cargueiros, uma vez que a
produção da agroindústria, segundo a secretária, deverá
ser toda exportada. Outras empresas já se instalam no
Distrito Industrial, a exemplo da dinamarquesa Dânica,
fabricante de sistemas termoisolantes como contêineres
e carrocerias com refrigeração. "Este movimento mo-
difica toda a estrutura urbana", diz Luciane.

Chegamos, enfim, à confluência das duas histórias,
em que produção e meio ambiente formam o que os
luverdenses estão chamando de "aliança de bons negó-
cios" . Agregar valor à produção ao transformar proteína
vegetal em proteína animal foi a forma encontrada para
viabilizar a agricultura na região, mas é uma palavrinha
- exportação - que tem mobilizado o poder público do
município, do estado e entidades privadas em torno do
tal "passivo ambiental" das propriedades rurais, ponto
vulnerável nas cercanias da Amazônia e de grande sen-
sibilidade para os mercados mais exigentes.

Hoje, boa parte da população tem na ponta da língua
e estampada em camisetas e bonés a frase "Lucas do Rio
Verde Legal". Gestado ainda na administração do ex-
prefeito e empresário rural Otaviano Pivetta, o projeto
que leva esse nome ganhou corpo na atual administra-
ção do prefeito Marino Franz. Ele buscou a parceria da
ONG TNC - The Nature Conservancy, do sindicato
rural do município, da Secretaria de Meio Ambiente, do
Ministério Público e de empresas como apropria Sadia,
além de Fiagril e Syngenta, para alavancar o projeto,
inédito no país, que propõe zerar o passivo
ambiental em todas as propriedades rurais
de Lucas, atentando ainda para questões
trabalhistas e de manejo de agrotóxicos.

O projeto é tido como tão legal que nem
bem havia sido lançado (começou em de-
zembro de 2006) e um mês depois já ganha-
va o ls Prêmio Brasil de Meio Ambiente,
como destaque municipal. Cidades vizinhas
como Nova Mutum, Tapurah e Campo No-
vo do Parecis, assim como São Gabriel do
Oeste, em Mato Grosso do Sul, e Ibotirama,
na Bahia, já se mobilizam para implantar
algo semelhante. A Aprosoja - Associação
dos Produtores de Soja de Mato Grosso,

É em Lucas
do Rio Verde a
350 quilô-
metros de
Cuiabá, que se
faz o primeiro
plantio de soja

no estado

procurou a TNC para ser parceira no projeto Soja Mais
Verde, que quer levar para todas as propriedades dos
associados os princípios aplicados em Lucas.

E os produtores, o que pensam desse movimento?
Darci Eicheld, que cultiva soja e milho em 2,7 mil hec-
tares, achou certo, mesmo que a execução do projeto
sacrifique alguns hectares de lavoura para recuperar as
APPs, áreas de preservação permanente. "Eu já comecei
a fazer por conta própria", diz, mostrando os arbustos
que plantou em torno de uma nascente, "mas não sabia

a distância correta do minadouro, nem se
era certo plantar esse tipo de árvore. Com
orientação, vou fazer direitinho."

Eicheld, gaúcho de Santa Rosa, brinca
com o fato de seus conterrâneos terem fama
de destruidores da natureza. "Derrubar é
mais fácil: é só passar o correntão", provo-
ca. Mas diz que seu sonho era ter a sede da
fazenda no meio de uma mata. "Quando
estava abrindo aqui, parava o trator debaixo
de uma árvore e era um alívio pegar aquela
sombra fresca depois de quase torrar de-
baixo do sol. Mas a propriedade só tinha
cerrado ralo; tive que plantar eucalipto em
volta da sede para ter sombra".
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A disposição dos produtores em participar do projeto
surpreendeu Giovanni Mateus Mallmann, especialista
em conservação ambiental e coordenador regional do
projeto pela TNC. "Seu Darci foi um dos primeiros a
nos procurar, espontaneamente", testemunha. Darci
Eicheld devolve: "Se a pessoa fez coisa errada, para que
continuar no erro? O clima começa a mudar, a gente
fica pensando se está sendo responsável..."

A tarefa de recuperar as áreas degradadas não é vis-
ta pelos produtores como prejuízo ou punição. Para o

A grande
oferta de grãos
no município,

de 1,5
milhão

de toneladas
por ano, é um
atrativo para as
agroindústrias

a Sema - Secretaria de Meio Ambiente do estado, e
mostramos que o produtor precisa de tempo para dei-
xar a propriedade em dia. Queremos firmar um pacto
com os órgãos para que quem aderiu ao projeto não seja
multado e possa usar o recurso correspondente à multa
para recuperar áreas".

A preocupação emergencial é com a recuperação das
APPs, que somam 23,1 mil hectares, dos quais cerca de
1,5 mil já estão degradados. A prefeitura determinou,
por meio de decreto, que os proprietários não plantem
nas áreas de preservação permanente. A lavoura deve

ficar a 100 metros de nascentes e a 50 me-
tros de cursos d'água. Mallman percorre as
propriedades com os mapas e dá orientação
de campo para o isolamento dos locais. Em
novembro também foi realizado um curso
sobre recuperação das áreas de preservação
permanente para os agricultores. Alunos
das escolas públicas do município estão à
cata de sementes de vegetação nativa para
o repovoamento das APPs, a partir de le-
vantamento florístico que a Esalq - Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
realizou em toda a região.

O sindicalista Cinpak concorda que as
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presidente do Sindicato Rural de Lucas do
PJo Verde, Júlio Cinpak, existe uma pressão
muito grande, tanto de ONGs como dos mer-
cados, em relação à conservação dos recursos
naturais. "Andaram tratando os produtores
como bandidos ambientais", afirma. Cinpak
diz que o agricultor da região sabe que a pres-
são deve aumentar para aqueles que não se
adequarem à legislação. Mas observa que
deve haver garantia de que, ao assumir pu-
blicamente o passivo de sua propriedade, o
produtor não seja punido pelos órgãos fiscali-
zadores. A secretária o tranqüiliza: "Tivemos
uma reunião com o Ministério Público e com



dade pecuária, o que facilita o isolamento das áreas
de nascentes e mananciais.

"A recuperação ambiental, no caso das APPs, é rela-
tivamente barata", diz Giovanni, da The Nature Conser-
vancy. Em sua primeira fase, de georreferenciamento
das propriedades, foram gastos 350 mil reais. Foram
mapeados 363,189 mil hectares em 680 propriedades.
Além do cadastramento da totalidade das propriedades
rurais, os pesquisadores do projeto fizeram o diagnós-
tico de APPs, áreas de reserva legal, uso e cobertura do
solo, situação trabalhista e aspectos sanitários. Nesta
segunda fase, o desafio é conseguir a adesão de todos
os proprietários no cumprimento da legislação florestal,
ter o processo de regularização ambiental efetivamente
monitorado, aprimorar as questões trabalhistas e treinar
o produtor e seus funcionários para a correta utilização
de defensivos agrícolas. Para isso, foi feito um acordo
com os agrônomos das revendas de agroquímicos, que
irão ajudar no trabalho de esclarecimento. A Fundação
Rio Verde também desenvolve um manual de defensi-
vos agrícolas para ser distribuído ao produtor.

Í1ETROS DE NASCENTES E A 50 METROS DE CURSOS D'ÁGUA

APPs, ao lado das questões trabalhistas e sanitárias,
devem ser priorizadas. Quanto à reserva legal, ele consi-
dera a situação confusa. "Muitos produtores averbaram
as propriedades com 20% de mata nativa, conforme o
antigo Código Florestal, e outros com 35%, seguindo
a Medida Provisória 2166.

Cinpak argumenta que o BNDEs poderia financiar a
compra de áreas em condomínio, como forma de com-
pensar o passivo das propriedades. Outra preocupação
é a capacidade operacional da Sema para emitir a LAU
- Licença Ambiental Única, de todas as propriedades
para efeito de certificação, uma vez que
o órgão não tem dado vazão à demanda
normal no estado. "Chegar de repente com
mais de 600 requisições vai tumultuar a
secretaria", prevê Cinpak.

Lucas leva vantagem em relação a
outros municípios do estado, principal-
mente os localizados nas proximidades do
bioma amazônico: possui uma estrutura
fundiária definida, sem grandes proble-
mas de superposição, as propriedades são
relativamente pequenas para o padrão
mato-grossense - 81% têm área de até
500 hectares - e apenas duas têm ativi-

Novo ciclo
econômico da
cidade, de ver-
ticalização da

produção, deve
dobrar a
população de

35 mil
habitantes

Além disso, questões como lixo doméstico rural,
aviação agrícola - "não há controle das aeronaves e
produtos usados", diz a secretária - estão na pauta.
Para Luciane, estas questões, agrupadas na sigla BPA,
ou Boas Práticas Agrícolas, são a senha para a obtenção
de um selo verde da produção local e a chave que abrirá
definitivamente as portas do mercado internacional.
Alguns órgãos financiadores do Brasil e do exterior
estão avaliando o projeto para, se for o caso, amenizar
os custos de implantação para os produtores. Eles vêm
de três anos de vacas magras e, apesar da melhora das

cotações do milho e da soja em 2007, ven-
deram a maior parte da produção antes de
os preços chegarem às alturas.

"Nosso papel não é multar, punir.
Queremos fazer algo que dê resultado, e
não apenas o auto de infração", desabafa
a secretária Luciane Copetti. O produtor
Darci Eicheld completa: "Temos que nos
adequar às normas porque nossa atividade
vai continuar com os filhos, os netos. É
preciso deixar uma terra sadia para eles.
Ver aquela agüinha triste correndo da mi-
na, sem uma árvore para refrescar, é muito
ruim. E tem lugar assim". 
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