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A educação dos pequenos pro-
dutores rurais é a principal fer-
ramenta utilizada pelo progra-
ma Amazônia Sem Fogo para
reduzir as queimadas na Flores-
ta Amazônica. Graças à alterna-
tiva oferecida pelo plano, vários
agricultores substituíram a prá-
tica destrutiva pelo manejo sus-
tentável da pastagem. Essas ati-
vidades foram fundamentais
para reduzir os focos de incên-
dio entre 50% e 98% nos 146
municípios atendidos pelo pro-
grama. Agora, a iniciativa será
exportada para a Bolívia, que
também vive o desafio de con-
servar a região amazônica.

O programa começou em
1999, com parceria da Coopera-
ção Italiana com o Ministério do
Meio Ambiente (MMA). No iní-
cio tinha como objetivo coope-
rar com os governos estaduais e
sobretudo municipais, para que
assumissem o compromisso de
reduzir as queimadas. A partir
de 2007, com o maior protago-
nismo do ministério, o projeto
passou a integrar também a po-
lítica de capacitação dos pe-
quenos produtores.

Entre as técnicas ensinadas
aos produtores da região ama-
zônica estão a recuperação de
área degradada; o manejo de
pastagem sem o uso do fogo; e a
implantação de sistemas agro-
florestais. O projeto também in-
cluiu a capacitação de recicla-
gem de resíduos de madeiras
para as serrarias da região. “Os
resíduos eram usados como car-
vão. Mostramos que esse rejeito
tem potencial econômico e que
pode ser incorporado no design
de produtos”, diz Paulo Cabral,
diretor de Desenvolvimento
Rural Sustentável do ministério
e responsável pelo programa.

Segundo Cabral, o sistema
de capacitação tem a virtude
de envolver os produtores no
combate às queimadas. “Mui-
tas vezes as comunidades lo-
cais reclamam que só recebem
ações de controle, como mul-
tas por causa da queimada.
Com o programa, puderam
desenvolver técnicas econo-
micamente viáveis para subs-
tituir a queimada”, afirma.

Desde 2009 o programa pas-
sou a incluir a formação de pro-
priedades modelos, para que as
técnicas sejam demonstradas e
vistas na prática pelos agricul-
tores. Atualmente existem 11
propriedades desse tipo e ou-
tras 24 devem ser instaladas
neste ano, em oito polos regio-

nais. “Cada polo contempla de
oito a dez municípios, e o mo-
delo aplicado nas propriedades
foi escolhido pelos próprios
produtores”, diz Cabral.

Segundo o ministério, a ini-
ciativa já beneficiou 1,2 milhão
de pessoas e assinou 60 proto-
colos com municípios envolvi-
dos, que significaram o com-
promisso de continuidade das
ações já em desenvolvimento.
Desde que as ações de capaci-
tação começaram, o programa
já formou 400 multiplicadores.
São produtores rurais dos três

estados atendidos pelo progra-
ma — Acre, Mato Grosso e Pará
— que já adotaram as práticas e
agora ajudam a repassar as
técnicas para outros.

Os técnicos frequentam
cursos em centros de formação
que foram criados em Rio
Branco (AC), Juína, Alta Flo-
resta, São Félix do Araguaia
(MT), Belém, Santarém, Alta-
mira e Itaituba (PA). Esses cen-
tros servem ainda como espaço
de capacitação continuada,
utilizados inclusive para inicia-
tivas locais coletivas e de ou-

tros projetos do MMA que fun-
cionam nos estados.

Segundo levantamento do
Amazônia Sem Fogo, de toda a
área queimada da Amazônia,
cerca de 70% são acidentes, es-
pecialmente devido à falta de
controle das queimadas feitas
para roçados. A Itália vai inves-
tir US$ 2 milhões e o Brasil qua-
se US$ 1 milhão na ampliação
do projeto — agora como pro-
grama de governo para a Bolí-
via, que é um dos países que
compartilham a floresta ama-
zônica em seu território. ■

Brasil exporta plano de combate
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Programa contribuiu
na redução entre
50% e 98% das
queimadas nos
municípios atendidos

Amazônia Sem Fogo, desenvolvido pela
Cooperação Italiana e pelo Ministério
do Meio Ambiente, será levado à Bolívia

O programa foi
desenvolvido
em parceria
entre a Cooperação
Italiana e o Ministério
do Meio Ambiente

ABRANGÊNCIA

146
municípios são atendidos pelo
programa Amazônia Sem Fogo,
com programas de capacitação
dos pequenos produtores
rurais contra queimadas.

POPULAÇÃO

1,2 milhão
de pessoas são atendidas
pelo programa, por meio
de 400 multiplicadores já
capacitados, nos estados do
Acre, Pará e Mato Grosso.

REDUÇÃO

98%
foi o maior índice de redução
de queimadas obtido desde
o início da implantação do
programa, conseguido em Alta
Floresta, no Mato Grosso.
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Parcerias com
municípios

Alternativas
às queimadas

O primeiro passo do programa
Amazônia Sem Fogo foi
obter o compromisso das
administrações municipais
em assumir o combate às
queimadas. O programa já fez
60 acordos com prefeitos.

A principal atividade
do programa na redução
das queimadas é oferecer
alternativas à prática das
queimadas por parte dos
agricultores, como o manejo
sustentável do pasto.
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Propriedades
modelo
A fase mais recente do
projeto é o estabelecimento
de propriedades modelo
nas regiões atendidas, que
servem para mostrar as
técnicas postas em prática, por
parte de produtores locais.
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Conquistar corações, mas
sem esquecer as mentes
Melhorar a consciência ambiental de um pequeno agricultor, que pas-
sou a vida todo fazendo uma atividade com técnicas e conhecimento
específicos, herdados do pai ou ensinados por outros agricultores, é de
uma dificuldade imensurável. Para ele, queimar uma floresta para fa-
cilitar a colheita ou a pastagem nunca foi uma causa de malefícios para
o mundo. Mais do que mudar sua visão pelo aspecto emotivo — como
temos observado em campanhas de comoção coletiva — é necessário
mostrar, com base em argumentos razoáveis, a gravidade do proble-
ma e garantir seu entendimento para alistá-lo como defensor de boas
práticas de sustentabilidade de seu próprio negócio. O conceito de pe-
renidade tem que fazer parte do dia a dia do indivíduo.

O desenvolvimento de ações sustentáveis precisa ser amparado por
estratégias sólidas de promoção do conhecimento, capaz de conven-
cer pessoas à mudança de hábitos. E isso não se limita a indivíduos —
mais importante até do que alistar pessoas e comunidades de forma
consistente para “a causa” é transformar instituições e áreas inteiras
em aliados da militância da sustentabilidade para além do discurso.

Para as práticas da ciência e na medicina, por exemplo, sempre
houve a permissão de fazer o que fosse preciso para garantir inova-
ção, progresso e combate às enfermidades que afligem as sociedades
ao longo da história. À prática hospitalar, desde o seu início, jamais

houve um impedimento relevante
para contenção de sua característi-
ca poluidora. Ainda de maneira in-
cipiente, instituições de saúde co-
meçam a acompanhar as tendên-
cias de preservação ambiental, so-
cial e econômica, com ações pon-
tuais em algumas áreas, mas com
deficiências técnicas em outras. Fe-
lizmente, há no mundo, incluindo a
cidade de São Paulo, referências de
visão ampla na gestão hospitalar
orientada para essas questões.

Com a “queda da ficha” de que é
preciso fazer esforços nesse sentido, a ciência começou a entender que
para compreender o mundo não há a necessidade de explorá-lo de for-
ma que o danifique. Como dizia meu avô sobre o seu automóvel Aero-
Willis: “Cuido bem dele, pois é o único veículo que tenho, meu filho”.

Em pesquisa, há anos se tentam encontrar alternativas para
materiais radioativos e de outros tóxicos. Já em medicina, a busca
de alternativas para a eliminação de materiais infectados, medica-
ções já utilizadas e reagentes utilizados na cadeia de atendimento
aos pacientes, como o solvente xilol, tem estado na linha de frente
das discussões e iniciativas da comunidade.

Pelas suas próprias características, tanto a pesquisa científica
como a medicina poderiam se valer de um status especial de anis-
tia para o uso de alguns materiais nocivos, se considerado o bene-
fício que podem trazer à humanidade e ao próprio planeta. Entre-
tanto, nem cientistas nem profissionais de saúde devem se apegar
a esta linha de raciocínio. Como em qualquer outra atividade hu-
mana, os fins nunca justificam os meios.

Ainda falta muito para melhorar o entendimento legítimo dos
gestores dessas e de outras áreas, que já foram afetados pela como-
ção sentimental relacionada ao tema e agora precisam ser capacita-
dos para saber praticar ações mais relevantes. ■
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