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Preservar a natureza é
a salvação da lavoura
O pagamento por serviços ambientais, ainda um concei-
to incipiente no Brasil, é considerado por muitos espe-
cialistas como a "salvação da lavoura". A frase mais do
que insinua uma verdade que anda ausente dos atuais
debates sobre a preservação da natureza no Brasil, por
conta da irracionalidade que se apossou das disputas
centradas na votação do novo Código Florestal. Um dos
resultados trágicos desse conflito é a sequência de assas-
sinatos ocorridos no Pará, que têm vitimado líderes de
comunidades dedicadas à coleta e exploração sustentá-
vel na Amazônia.

O Projeto Oásis, resultado de parceria entre a Funda-
ção Grupo Boticário e Instituto HSBC Solidariedade, é
um dos exemplos de como se pode aliar a produção à de-
fesa do patrimônio ambiental. Muitas outras iniciativas
conduzidas por organizações não-governamentais e
empresas privadas promovem a convergência.

No entanto, tais propostas ainda se desenvolvem de
maneira isolada, e não há sinais de políticas públicas
que produzam as conexões entre elas. Por mais interes-
santes que sejam, ainda representam casos esparsos

na realidade predadora
dos negócios, em espe-
cial na zona rural, e nos
projetos urbanísticos
das cidades de todos os
tamanhos. A norma é
considerar sinais de mo-
dernidade os planos de
urbanização intensiva.

Outro tipo de iniciati-
va, com potencial de in-
fluenciar áreas mais
vastas, é o Fundo da
Água, que transforma
em ativos tangíveis as
bacias hidrográficas e
ajuda a mudar a cultura
do uso descuidado das
fontes de abastecimen-

to. Projetos como esse tornam mais fácil entender o que
significa a expressão "pagamento por serviços ambien-
tais", porque permitem girar e gerar recursos financei-
ros em torno do propósito comum de preservar um
bem essencial para todos.

Há em todas essas propostas o ponto comum da ino-
vação, ou seja, a aplicação de um olhar interrogador so-
bre problemas antigos, capaz de questionar as soluções
convencionais. Em torno de cada uma dessas aplica-
ções desenvolve-se o potencial de arranjos produtivos
sustentáveis que podem ser elaborados conforme a vo-
cação de cada região. Mas é preciso conectar todas es-
sas linhas num sistema de alcance nacional, contabili-
zar os resultados e estabelecer políticas de incentivo a
novas práticas de negócios.

O agronegócio brasileiro, imerso no cenário que jun-
ta excelências e misérias que caracterizam um país
emergente, representa naturalmente um dos objetos
principais das práticas sustentáveis, porque é em suas
fronteiras que se dá o mais grave confronto entre as cha-
madas forças produtivas e as urgências da preservação
ambiental. A defesa dos cursos d'água está no centro
dos debates sobre mudanças no Código Florestal e os re-
centes assassinatos de líderes ambientalistas são parte
desse contexto trágico. Levar aos pontos mais obscuros
do setor o conceito do pagamento por serviços da natu-
reza é tarefa essencial para a modernização da econo-
mia rural. Não se trata apenas de aplicar no campo as
mais avançadas tecnologias, mas de mudar radicalmen-
te as mentalidades. Entender o valor econômico da na-
tureza é o que pode, literalmente, salvar a lavoura. ■

Há cerca de dois anos,
o produtor Paulo Fenato
tornou-se um dos
proprietários do norte
do estado do Paraná que
recebe da prefeitura
para manter o córrego
que abastece a bacia
hidrográfica do rio
Apucarana. Parte dos
recursos do programa é
custeada pela Sanepar,
que repassa mensalmente
ao Fundo de Meio
Ambiente do município
0,8% do que a empresa
fatura na cidade para
ajudar a manter o
abastecimento de água.
“Não atrapalha nada a
produção, porque de
qualquer maneira eu teria
que conservar as beiras do
córrego que passa na
propriedade”, diz Fenato,
que possui dois lotes de 8
alqueires onde planta
café. Ele conta que a
prefeitura ajudou
fornecendo as mudas para
reflorestar a parte do lote
que havia sido devastada.
Pelo serviço que presta
ao ambiente, o produtor
recebe R$ 562 por mês.
“E ainda aproveito a água
do córrego que é muito
limpa”, afirma orgulhoso.
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A defesa dos cursos
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centro dos debates
sobre mudanças
no Código Florestal
e os recentes
assassinatos
de líderes
ambientalistas
são parte desse
contexto trágico
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na Grande São Paulo, com
patrocínio da Mitsubishi e apoio
das secretarias do meio ambiente
do estado e do município.
No total, são 747,7 hectares
que abrigam 101 nascentes,
melhorando a qualidade de água
que abastece cerca de 4 milhões
de pessoas. Cada proprietário
recebe até R$ 370 por hectare/ano

de área natural conservada.
Em Apucarana, 133 proprietários
recebem premiação financeira,
totalizando 385 nascentes
e 799,8 hectares de área natural
protegida. "Como o programa
deu tão certo e a demanda
cresceu, quisemos ganhar
escala", diz Malu Nunes, diretora
executiva da Fundação.

A próxima experiência está
começando em São Bento do Sul,
município de Santa Catarina,
ainda pelo modelo antigo.
"Até o fim do ano, queremos
ter uma base única que possa
ser aplicada em todo o país,
independentemente de quem
forem os atores locais e o tipo
de bioma", diz Malu. M.F.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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