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a região que abriga o município
mato-grossense de Alta Flores-
ta, território por onde se alas-

tram pastos, patas de boi e os maiores ín-
dices de devastação da floresta amazôni-
ca no último ano, um naco de esperança
germina pelo trabalho da Cooperativa dos
Agricultores Ecológicos do Portal da Ama-
zônia (Cooperagrepa), que reúne 300 fa-
mílias de agricultores dedicados à produ-
ção de alimentos orgânicos. São frutas,
hortaliças, rapadura, açúcar mascavo, me-
lado, café, leite, queijo e castanhas. As ven-
das, mesmo pequenas, já alcançam a Itá-
lia e a Áustria, assim como a merenda es-
colar de 24 mil crianças da região.

REUNIÃO 00 núcleo de produção de
agroextravistas na Copperagrega



"MODELO SUSTENTÁVEL da Cooperagrepa
K a nova esperança de preservação

ambiental na Floresta Amazônica

A experiência é decisiva, já que o avan-
ço da agropecuária é hoje o principal mo-
tor da devastação. Segundo dados do
IBGE, a Amazônia Legal já responde por
quase 40% da produção de carne e soja do
país. Para especialistas ouvidos pela JB
Ecológico, a lógica da devastação vem
crescendo nos últimos anos em função da
pressão das monoculturas, como a soja e a
cana-de-açúcar, que vêm ocupando os es-
paços da pecuária no Centro-Oeste e em-
purrando o gado em direção à floresta. Se-
gundo o Levantamento Sistemático de
Produção Agrícola do IBGE, o número de
cabeças de gado na região da Amazônia
Legal dobrou nos últimos dez anos, pas-
sando de 37 milhões em 1996 para 73 mi-
lhões em 2006, um crescimento três ve-
zes maior que a média nacional.

Formada em 2003 por colonos que
vieram há décadas para o norte de Ma-
to Grosso, a cooperativa produz cerca de
500 toneladas de alimentos por ano nos
municípios Terra Nova do Norte, Peixo-
to de Azevedo, Matupá, Guarantã do
Norte, Novo Mundo, Carlinda, Alta Flo-
resta, Nova Santa Helena e Marcelân-
dia, na divisa do Mato Grosso com o Pa-
rá. A experiência baseia-se em Núcleos
de Produção descentralizados, com pe-
quenas e médias agroindústrias, e na
certificação dos produtos, que são colhi-
dos, processados e embalados na pró-
pria região. Lá, o gado é usado para fa-
bricar queijos e leite orgânico.

"O importante é que esse desafio de mu-
dar a paisagem do Portal da Amazônia é
hoje também um diferencial de mercado.
A gente trabalha junto às comunidades, na
conscientização do valor dos produtos não-
madeireiros e na importância da preserva-
ção da floresta para o equilíbrio ecológico",
explica o presidente da Cooperagrepa, Do-
mingos Jarí Vargas. A estratégia, diz, mos-
tra que é possível fazer mais dinheiro com
o novo modelo do que reproduzindo as
práticas convencionais. Enquanto em 2005
o total comercializado rendeu R$ 15 mil aos
agricultores, a expectativa do grupo é mo-
vimentai este ano R$ 1 milhão em vendas,
valor que deve dobrar em 2009. A renda
média de cada família, que deixou de usar
agroquímicos e atear fogo nas proprieda-



dês para "limpar" a terra, saltou de três pa-
ra 4,5 salários mínimos mensais.

"O projeto de produção de orgânicos da
Cooperagrepa mostra que é possível um
novo modelo no Arco da Amazônia, que é
hoje uma vitrine para o Brasil e para o mun-
do. Cada vez mais os consumidores tendem
a procurar produtos saudáveis e sustentá-
veis e eles estão aproveitando esta tendên-
cia", diz o gerente da unidade de Agronegó-
cios do Sebrae Nacional, Juarez de Paula.

A preocupação tem lugar se tomados os
números da devastação. Nos quatro pri-
meiros meses de 2008, o desmatamento
em Mato Grosso totalizou 248 quilômetros
quadrados, segundo dados do Sistema de
Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon.
Um aumento de cerca de 117% se compara-
do com o mesmo período de 2007. A gran-
de maioria (86%) da devastação ocorreu
em propriedades privadas no norte de Ma-
to Grosso, enquanto o restante aconteceu
nos Assentamentos de Reforma Agrária

Os membros da cooperativa, que conse-
guiram a certificação dos seus produtos pe-
la Ecocert Brasil, investem agora na certifi-
cação FLOCert, destinada a empresas e ins-
tituições que atuam com o comércio justo.
"Já temos muito mais pedidos do que nos-
sa capacidade de atendê-los", comemora
Vargas. Segundo ele, a saída para o desen-
volvimento sustentável na região passa
pela diversificação de culturas, o uso de no-
vas tecnologias e a adoção de sistemas
agroflorestais (SAFs), que começarão a ser
implementados pela cooperativa este ano.

"Os SAFs trazem todos os conceitos que a
gente precisa em termos de prática. Ele ga-
rante, ao mesmo tempo, uma diversidade
da produção e um aprendizado de como a
natureza se reproduz e se organiza", diz. Os
sistemas serão compostos com ipês, tekas,
jatobás e castanheiras, além de maracujá,
banana, cupuacu, graviola, caju, pupunha,
abacaxi, amendoim, feijão e mamão. Como
as castanheiras levam seis anos para dar os
primeiros frutos, a idéia é esperar a colhei-
ta com cultivos anuais integrados às árvo-
res nativas, de modo a extrair até lá rendi-
mentos do reflorestamento.

Um pedaço da história A coopera
grepa é formada por colonos oriundos de
todo o país. Segundo contas do Atlas geo-
gráfico de Mato Grosso, pelo menos 400
mil habitantes de Mato Grosso vieram de
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outros Estados, sobretudo do sul e sudeste.
A grande maioria, explica Vargas, veio no
esteio de programas de colonização públi-
cos e privados pela via de incentivos fiscais
e creditítios. O objetivo principal deste mo-
vimento, catalisado pelos governos milita-
res ao longo dos anos 70, dentro da política
de integração nacional, era frear o êxodo ru-
ral e reorientar, para a Amazônia, o fluxo
que se dirigia para as grandes metrópoles
do Sudeste, assim como diminuir as ten-
sões provocadas pelo latifúndio no Nordes-
te e pelo minifúndio no sul do Pais.

"Não há como pensar uma estratégia de
desenvolvimento para a região sem consi-
derar o tamanho desta colonização", alerta.
Assim é que o Centro Norte de Mato Gros-
so, onde está o Portal da Amazônia, foi "di-
vidido" nos anos 70 entre três sociedades
(Colider, Indeco e Sinop) que implantaram
programas privados de colonização basea-
dos na construção de estradas e novas cida-
des. Cada uma dessas sociedades consti-
tuiu-se na motivação maior para a origem
dos principais centros urbanos do Norte do
Mato Grosso, respectivamente Colider, Alta
Floresta e Sinop, cujo nome da cidade não é
mais do que a sigla da Sociedade Imobiliá-
ria Noroeste do Paraná (Sinop).

De acordo com a geógrafa Luciana Tei-
xeira, da Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia da UNESP, enquanto a agricultura me-
canizada dirigiu-se para os chapadões are-
niticos revestidos de cerrado, os pecuaris-
tas e agricultores pobres dirigiram-se às
áreas de floresta. Em pouco tempo, as áreas
desmaiadas para a agricultura eram trans-
formadas em pastagens. Para os pequenos
agricultores, que não tinham condições de
repor os nutrientes do solo, o desmatamen-
to da área e a substituição da mata por pas-
tagem foram sempre a alternativa mais rá-
pida para valorizar suas terras. Para o lati-
fundiário, o desmatamento e a implanta-
ção da pecuária extensiva foi a forma en-
contrada para garantir a legitimação jurí-
dica da propriedade.

"A colonização foi quase um transplante
e trouxe o mesmo modelo das terras de on-
de vieram, que era abrir área e limpar a ter-
ra. Não podemos culpar estes agricultores,
até porque naquela época a mentalidade
era essa e a maioria não tinha consciência
dos efeitos deste modelo para a região e pa-
ra o planeta. Hoje temos esse conhecimen-
to", diz Vargas.
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