
O ecologista Cássio Moreira tem
revolucionado os cafezais no sul de
Minas. O segredo é consorciar os
cafeeiros com árvores nativas
LÍVIA ANDRADE

Cássio Franco Moreira tinha tudo
para ser mais um entre centenas
de cafeicultores do sul de Minas

Gerais. Tinha, mas não é. Em uma
atividade impregnada pela postura
reativa às questões ambientais, ele é
uma voz conciliadora e
enxerga agricultura e conservação
como uma coisa só. Sua visão é fruto



O segredo:
em suas pesquisas,
Moreira descobriu
que o sombreamento
ideal nos cafezais é
com árvores que
perdem as folhas no
inverno, período em
que a planta mais
precisa de luz

de uma caminhada que começou cedo.
Pilho e neto de cafeicultores, desde
pequeno ele acompanha os dilemas do
produtor agrícola. Foi um desses
episódios que fez Moreira se interes-
sar pela agricultura orgânica. "Meu
avô plantava banana com agrotóxico e
uma vez as vacas tomaram o veneno e
dez morreram", diz. O incidente levou

a família a abandonar os
agroquímicos e inspirou
a trajetória profissional
do então menino, hoje à
frente da coordenação
do programa Agricultura
e Meio Ambiente da
ONG ambientalista
WWF-Brasil.

A vocação familiar
levou Moreira à
engenharia agronômica.
Depois de formado, ele
foi consultor do Instituto
Biodinâmico (IBD) e fez
mestrado e doutorado
em Ecologia e
Agrossistemas. O café

sombreado por árvores foi seu objeto
de estudo durante cinco anos. Ele que-
ria entender por que as experiências
com sombreamento de cafezais no
Brasil não tinham dado certo, se a
metodologia é usada com êxito em
todos os países produtores da América
Central. Os resultados apontaram o
erro."0s cafezais da América Central

estão próximos da linha do Equador e
lá você não tem muita diferença no
tamanho do dia, o que permite usar
um sombreamento mais intensivo. Já
no sul de Minas e na região da
Mogiana, o dia é curto no inverno,
então o sombreamento não pode ser
intensivo para não prejudicar a
indução floral", diz o pesquisador.

O curioso é que a solução estava
bem próxima de Moreira, na Fazenda
Jacarandá, propriedade da família do
cafeicultor, localizada em Machado, sul
de Minas. Andando pelos cafezais de
lá, que ocupam 85 hectares, ele obser-
vou o pau-pereira, árvore típica da
Mata Atlântica, que perde as folhas no
período de inverno, justamente quan-
do o cafeeiro precisa de mais sol para
se desenvolver. Desta forma, Moreira
matou a charada. O consórcio tinha
que ser com espécies arbóreas que
perdem as folhas no inverno. As
experiências anteriores tinham sido
com a grevilha, uma árvore exótica,
que não perde as folhas, motivo da
baixa produtividade do passado. No
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experimento de Moreira, ele comparou
o café orgânico em pleno sol e som-
breado e também os cafezais conven-
cionais em pleno sol e sombreados e,
em ambos os casos, a produtividade foi
a mesma. "Mas a fertilidade do solo
com sombra é muito melhor, bem
como o tamanho dos grãos e a quali-
dade da bebida", diz o pesquisador.

A conversão para o sistema
orgânico, aliado ao sombreamento
dos cafezais, foi o que garantiu a per-
manência da família Franco Moreira
na cultura nos anos de crise do café,
de 1999 a 2003. "Nestas horas com-
pensa ser orgânico, porque o preço é
mais estável. Se a saca da commodity
está valendo R$ 100, você vende a
R$ 300", diz. No caso da fazenda
Jacarandá, a situação é ainda mais
privilegiada. "Temos uma parceria de
anos com compradores japoneses, o
que nos permitiu atrelar o custo de
produção ao salário mínimo", diz. A
relação é tão consolidada que pratica-
mente 80% da produção, que é toda
certificada pelo IBD, vai para este
único cliente, que este ano pagou R$
600 por saca. "Os japoneses agregam
valor à nossa história. Eles têm até a
associação dos tomadores de café da
fazenda Jacarandá", conta.

Mas a grande vantagem do
sistema é a reciclagem da matéria
orgânica. As folhas das árvores vol-
tam para o solo, ajudando a diminuir
os gastos na adubação. "Diminui tam-

Parceria:
os japoneses

são os
principais

clientes de
Moreira,

comprando
80% do café

produzido
pela fazenda

bem o custo de controle de espécies
invasoras, porque a árvore fica com
sombra na época da chuva, que é
quando o mato mais cresce", explica.
Além disso, a um mês da 15a

Conferência das Partes da
Convenção do Clima - COP 15 (leia
entrevista à pág. 72), Moreira tem
mais motivos para comemorar.
Segundo Melinda Kimble, vice-
presidente da Fundação das
Nações Unidas, "a agricultura tem
o potencial de reduzir 90% das
emissões de carbono, se simples-
mente deixar de usar fertilizantes
de origem fóssil e migrar para os
sistemas de solos orgânicos". A
sugestão e o percentual são contro-
versos (vide boxe na pág. 70), mas
que a agricultura orgânica con-
tribui na fixação de carbono no
solo, disso não se tem dúvida.

Assim como Moreira, foi uma
intoxicação com agrotóxicos que
levou o engenheiro florestal Joe
Valle, hoje secretário de Inclusão
Social do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), a enveredar pela
agricultura orgânica. O episódio
aconteceu em 1985 e resultou na
reformulação da fazenda Malunga,
propriedade de Valle. Com a
consultoria de um dos pioneiros na
agricultura orgânica no Brasil,
Paulo Yoshio Suzuki, ele repaginou
o sistema de plantio da
propriedade. No entanto, a
profissionalização da empresa
ocorreu uma década depois, quando
Valle se casou com a engenheira
agrônoma Clevane Ribeiro. Hoje a
produção da propriedade inclui 120



itens entre hortaliças, laticínios,
aves e ovos que podem ser
encontrados em 36 supermercados
da capital ou encomendados pelo
site. "Também começamos a vender
alguma coisa em Goiás, mas nosso
foco continua sendo os mercados
locais", diz o engenheiro.
Os números são a prova da
aceitação da Malunga e da demanda
crescente por orgânicos no País. A
empresa faturou R$ 4 milhões no
ano passado, deve chegar a R$ 7

milhões este ano e tem planos
ousados. "Vamos fazer a Copa
Orgânica e a previsão é chegar aos
R$ 25 milhões em 2014." A empresa
está com um projeto de expansão
da produção e, para isso, selecionou
três produtores como parceiros.
Para a Malunga, o lucro é
conseqüência do desenvolvimento
econômico aliado ao social e
ambiental. A propriedade tem 129
hectares de orgânicos e um total de
170 funcionários. O número é

grande para os padrões atuais, mas
condizente com a filosofia, que
prega que o caminho do orgânico é
coletivo. Tanto é que todo final do
ano, a empresa divide 30% do lucro
líquido com o grupo de conselheiros,
formado por funcionários com mais
de dez anos de casa. "Investimos
em pessoas, porque, se as pessoas
estiverem felizes, nós também
estamos e a empresa vai bem",
explica Valle.

Na Malunga, o equilíbrio da mata é
reproduzido para fins econômicos e é
a fórmula do sucesso. "Se você
desmata, o vento vem com força e
tem um grande efeito na evaporação
da água. Além disso, os insetos
caçadores das lagartas são levados e
você tem que usar veneno", explica o
engenheiro. Hoje, como secretário do
MCT, ele tem disseminado a
tecnologia. Já foram criadas várias
escolas de referência em agroecologia
nas regiões produtoras e núcleos em
universidades para estimular
mestrados e doutorados no tema.
Agora, é só respeitar o tempo de
maturação e colher os frutos.
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PARA MOURA, os NOVOS TEMPOS
EXIGEM QUE AS EMPRESAS COLOQUEM A
NATUREZA EM PRIMEIRO LUGAR

Ambientalismo S/A
Por muito tempo, a sustentabili-

dade foi vista como capricho de um
seleto grupo de empresas. Mas os
tempos mudaram. Agora, o tripé
composto por desenvolvimento eco-
nômico, social e ambiental faz parte
do planejamento estratégico de toda
companhia, ainda mais se ela for de
capital aberto. Este é o caso da SLC
Agrícola, uma empresa familiar que
se profissionalizou e abriu capital
em bolsa em 2007. Com expertise na
produção de soja, milho e algodão,
hoje a companhia tem 220,8 mil hec-
tares plantados com as três commo-
dities espalhados pelo Brasil. Até a
abertura de capital, a SLC atuava
em três Estados, mas, com o dinhei-
ro levantado com a venda das ações,
ela expandiu suas unidades produ-
toras para sete unidades federati-
vas. No entanto, nenhuma aquisição
foi feita sem considerar o código flo-
restal. Prova disso é que, em um
comunicado recente ao mercado, a
companhia divulgou que está adqui-
rindo, por R$ 3,36 milhões, oito mil
hectares de terras no município de
Santa Cruz do Xingu, Mato Grosso.

A medida é estratégica e visa a
compensação de Reserva Legal de
futuras aquisições.

Esta antecipação faz parte da
filosofia da SLC, que tem "aversão
a riscos". Além disso, está relacio-
nada ao novo paradigma empresa-
rial que coloca a sustentabilidade
como elemento essencial a todo
processo produtivo. No caso da
SLC, o fato de a maioria dos acio-
nistas ser investidor estrangeiro
coloca esta questão ainda mais em
evidência. Para Arlindo de
Azevedo Moura, presidente da
SLC Agrícola, "a nova consciência
ambiental exige que as empresas
agrícolas coloquem a natureza em
primeiro lugar".

No quesito social, a companhia
se diferencia por ter um plano de
carreira vertical. Em outras pala-
vras, a política é promover a prata
da casa, iniciativa que estimula os
funcionários da empresa. Quanto
ao desempenho econômico, os
números falam por si. Em 2008, o
lucro bruto foi de R$ 166,3 milhões,
um salto de 124,1% em relação aos
R$ 74,2 milhões registrados no
ano anterior. •

Rodrigo Lima, gerente-geral do
Instituto de Estudos do Comércio e
Negociações-lnternacionais (ícone),
fala sobre as questões que antece-
dem, a 15a Conferência das Partes da
Convenção do Clima (COP 15)

Você esteve na reunião pré-COP 15
em Bangcoc. Há um consenso de opi-
nião entre os países?
Não há consenso. Países desenvolvi-
dos não querem se comprometer com
novas metas obrigatórias. Os EUA dei-
xaram bem claro, o que faz com que a
União Européia e outros desenvolvidos
fiquem com o pé atrás.

Como o Brasil chegará à Convenção
do Clima em Copenhague?
O grande problema do Brasil é o des-
matamento. Se conseguirmos diminuir
este ponto, o País chegará bem, com
uma enorme redução das emissões.

Qual a chance de a Redução das
Emissões por Desmatamento e
Degradação (REDD) ser incluída
como proposta brasileira
para a COP 15?
REDD é um ponto central para o
Brasil. O problema é como financiar.
Os países desenvolvidos já acenaram
que não vão colocar dinheiro na mesa,
e, sem financiamento, pouco se pode
fazer nos países em desenvolvimento.

Neste cenário, a agricultura aparece
como vilã ou como solução?
A agricultura é vista como vilã e
como ameaçada. Mas é também um
setor que tem a contribuir para a
redução de emissões de carbono e
para o seqüestro de gases de efeito
estufa. Na COP 15, o tema deve
entrar de maneira tênue, mas certa-
mente será aprofundado, à medida
que os mercados passarem a exigir
práticas menos emissoras.
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