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Cargill amplia
aposta em projeto
de soja ecológica
Programa que reduz desmatamento ilegal na Amazônia realizado
no Pará recebe US$ 3 milhões para expandir sua abrangência
Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

Segundo município mais importante do Pará, cogitado para
ser capital do estado do Tapajós, se ele for realmente criado,
Santarém é objeto de uma experiência promovida pela Cargill
que será ampliada este ano
com a doação de US$ 3 milhões
para a organização não-governamental The Nature Conservancy (TNC). Trata-se do projeto Soja Responsável, baseado
na regularização ambiental das
propriedades de mais de 150
produtores de grãos, comprados pela empresa e exportados.
Com a nova doação, a Cargill espera levar o projeto para outra
dezena de municípios do norte
do Mato Grosso, e testar sistemas de monitoramento do impacto ambiental nos locais onde já obteve resultado.
“Pretendemos identificar pontos de aprimoramento na prática agrícola a partir do conhecimento já obtido com o mapeamento das propriedades”, diz
Afonso Champi, responsável
por assuntos corporativos da
Cargill.
Esta é uma etapa posterior
ao cadastramento das propriedades dos municípios de Santarém e da vizinha Belterra e do
seu georreferenciamento, que
permitiram a identificação da
área desmatada e de derrubada de árvores por meio de imagens de satélites. Agora, a
ideia é fazer a análise de campo e o reflorestamento quando
necessário para obedecer o Código Florestal que delimita
áreas de preservação permanente (APPs) e reserva legal.
Além disso, a TNC deve continuar o monitoramento do desmatamento e, em três anos, ter
80% das propriedades dos municípios de Santarém e Belterra
com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), primeiro passo para
os produtores cumprirem as
exigências do Código Florestal
e obterem o licenciamento obrigatório. “O mapeamento e a inclusão de imóveis rurais no
CAR são fundamentais para o
controle do desmatamento ilegal”, afirma Francisco Fonseca,
coordenador de estratégia da

Laerte Nogueira
Porto Moraes
Líder da
unidade de
negócios
de cacau
e chocolate
da Cargill

“O cacau cresce bem
à sombra de outras árvores
e pode funcionar como
uma transição para o
retorno à floresta nativa”

Embora apenas 5% do volume de grãos exportado pela empresa no seu terminal portuário de Santarém viessem da região, a imagem da Cargill estava comprometida com o desmatamento da Amazônia.
Foi então que a empresa se associou à TNC para iniciar o projeto e convidou produtores locais a participar de programas
de orientação de recuperação
da floresta e da organização de
uma agenda socioambiental.
Dois anos depois, tornou pública a sua intenção de só comprar soja de produtores que
atendessem os critérios ambientais estabelecidos pela TNC. A
proposta foi pioneira à moratória da soja, compromisso da associação de produtores de não
adquirir grãos de áreas desflorestadas no bioma.
Opção pelo cacau

TNC para a Amazônia. “É uma
ferramenta importante no planejamento econômico e ambiental da região.”
Início turbulento

Antes do programa começar a
funcionar, em 2004, a sede da
Cargill nos Estados Unidos pressionava a filial brasileira a tomar uma atitude em relação à
soja que comprava na região,
proveniente de propriedades
com problemas fundiários e que
desrespeitavam de alguma forma a legislação ambiental.

A ideia é replicar iniciativas como essa para outros municípios paraenses e no norte do
Mato Grosso. Além disso, a Cargill agregou ao projeto o seu interesse em fomentar o desenvolvimento de um outro produto fora a soja: o cacau. Nativo
da região amazônica, o cacau
representa uma oportunidade
de recuperação de terras desmatadas, ao mesmo tempo que
oferece a pequenos agricultores uma alternativa economicamente viável à especulação de
terras e a pecuária.
Com apoio técnico da TNC e
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira do Pará (Ceplac), a Cargill, maior
processadora de cacau da América Latina, pretende fazer um
projeto piloto de produção de
cacau em São Félix do Xingu e
Tucumã, para aumentar a produção brasileira.
“O cacau cresce bem à sombra de outras árvores e pode
funcionar como uma transição para o retorno à floresta
nativa, enquanto fornece uma
fonte de renda alternativa de
curto e longo prazo para pequenos produtores que praticam a pecuária em áreas pequenas”, diz Laerte Nogueira
Porto Moraes, líder da unidade de negócios de cacau e chocolate da Cargill. ■

TRÊS PERGUNTAS A...

“Atuamos em todos
os biomas e vamos
ampliar o processo”

...Márcio Sztutman
Diretor do Programa de
Conservação da Amazônia da TNC

Para o biólogo da The Nature
Conservancy (TNC), o projeto
de Santarém demonstrou que é
possível fazer a integração entre
desenvolvimento econômico e
conservação ambiental.

A TNC começou o projeto de
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PROJETOS DA TNC NO BRASIL

COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade

Organização promove o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
em todos os biomas
ÁREA DE DESMATAMENTO COM O PROJETO SOJA RESPONSÁVEL
Desmatado até 2008
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Desmatamento em 2009

0,26%

R$ 47,6 milhões

Desmatamento em 2010

0,18%

Corpos d’água

0,18%

Projeto Soja Responsável

R$ 500 mil
(mais US$ 3 milhões)

Número total de projetos

12
Número de municípios

126

Outros projetos
Área do Projeto Soja
Responsável no estado
do Pará

Fonte: TNC

AÇÃO CONJUNTA

EXPERIÊNCIA

Moratória monitora
desmatamento

Lucas do Rio Verde
tem áreas mapeadas
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2
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A Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais
(Abiove), em parceria com
empresas e organizações não
governamentais, deve renovar
pelo quinto ano consecutivo a
moratória da soja, segundo a
qual, as indústrias e exportadoras
se comprometem a não adquirir
soja originária de áreas
desflorestadas no bioma
Amazônia a partir de julho
de 2006. Na ocasião, será
apresentado o relatório do
monitoramento das áreas
desmatadas. No relatório de
2009, foi demonstrado que
a soja foi responsável por 0,25%
do desmatamento do bioma.

Graças ao trabalho de
georreferenciamento da TNC,
Lucas do Rio Verde é o único
município de Mato Grosso que
tem suas 670 propriedades
referenciadas por satélite.
O município também tem seu
passivo ambiental mapeado:
são 2.783 hectares de áreas
de preservação permanente
(APPs) degradadas e cerca
de 30 mil hectares de reservas
legais a serem compensadas.
Foram investidos R$ 500 mil
no projeto, que também apontou
remanescentes florestais
que podem ser usados para
ajudar na regularização
ambiental das propriedades.

cadastramento de
propriedades rurais em Lucas
do Rio Verde e em Santarém.
Qual a diferença dos projetos?

abrangente. Foi importante
porque gerou visibilidade sobre
a produção da soja na Amazônia.

para que esse modelo sirva de
exemplo de políticas públicas.

São trabalhos contemporâneos
mas com desenhos distintos. Em
Lucas do Rio Verde, no Mato
Grosso, foi feito o mapeamento
do território como um todo e
hoje temos 100% do município
mapeado. Em Santarém,
trabalhamos por setor com a
Cargill, mas o município é mais

Qual a perspectiva para outros
municípios?

Monitoramento por satélite
visa identificar áreas de
floresta e derrubada de
árvores na área do projeto
Soja Responsável no Pará

Testamos o modelo de produção
agropecuária responsável e
demonstramos na prática que é
possível fazer a integração entre
o desenvolvimento econômico e
a conservação ambiental. Agora,
pretendemos aumentar a escala

Chocolate com sabor
de natureza preservada

Quais as condições para que
esse modelo seja ampliado?
A TNC não tem recursos para
aplicar essa ferramenta sem
apoio e também é necessário
o reconhecimento de prefeituras
e dos próprios proprietários.
Mas já estamos atuando em
todos os biomas e pretendemos
ampliar o processo. M.S.J.F.

O processo de mudanças por que passam os municípios
da chamada Terra do Meio, no Pará, impressiona pela
intensidade e pelo alcance. A região, que já foi o epicentro de graves conflitos agrários e sinônimo de depredação da floresta amazônica, começa a emitir sinais de
transformações que, se ainda não alcançam a maioria
dos negócios e das propriedades rurais, certamente já
produzem massa crítica suficiente para que seja considerada sede de projetos que vale a pena analisar.
Os chamados arranjos produtivos locais se tornam
possíveis graças a políticas públicas que contemplam a
busca da sustentabilidade, mas é a iniciativa privada
que está tornando realidade a criação de modelos de negócio que finalmente demonstram aos empreendedores
da região que preservar a floresta e trabalhar em consórcio com a natureza é a melhor alternativa. Além de interromper o ciclo do desflorestamento, tais arranjos demonstram, pelos resultados, que se pode ganhar mais e
por mais tempo mantendo as árvores em pé.
Importante ressaltar que os processos mais bem sucedidos são os que se integram às culturas regionais, limpando-as
Os arranjos locais
dos vícios ligados ao
se tornam possíveis uso predatório dos recursos naturais e substigraças a políticas
tuindo pelo reconhecipúblicas, mas é
mento de que a floresta
a iniciativa privada pode ser uma excelente parceira de negóque está criando
cios. A agricultura ennegócios que
contra um ponto de
demonstram
equilíbrio quando, consorciada com a floresque preservar a
deixa de represenfloresta é a melhor ta,
tar uma ameaça ao paalternativa
trimônio ambiental.
Mas é preciso que os
projetos ofereçam aos
agricultores garantias
de continuidade. Essa condição é conquistada quando
os arranjos produtivos locais se integram a grandes redes de negócios, como no caso da produção de cacau à
sombra das árvores. Apesar de não reproduzirem a diversidade das florestas originais, os bosques planejados
para abrigar cacaueiros à sua sombra são um avanço em
relação ao processo de desertificação que andava em curso. A adesão dos municípios ao cadastro ambiental realizado pela The Natural Conservancy demonstra que o poder público local também se rende às evidências de que
se pode produzir riqueza sem agredir o meio ambiente.
Nesse processo, também ganham as instituições democráticas, uma vez que, isolando-se os candidatos a
cargos políticos que não dão valor à sustentabilidade da
economia regional, cresce em consciência o eleitor —
pelo simples e translúcido fato de que, ao contemplar o
interesse comum em vez de seguir trocando seu voto
por favores pessoais, ele desenvolve o sentido de cidadania. Esse é um exemplo claro de como projetos ambientais podem ter entre seus resultados mensuráveis alguns benefícios sociais antes considerados intangíveis.
No caso específico do cacau, pode-se projetar um ganho adicional, usufruído a muitos milhares de quilômetros da Terra do Meio. A região, que há dez anos era
apontada pelo Greenpeace como o “paraíso dos fora da
lei”, começa a chamar a atenção pelas razões opostas. O
cadastramento ambiental alcança outros municípios ao
longo da BR-163, ajudando a conter o desmatamento.
Muito longe dali, consumidores de chocolates poderão
apreciar a guloseima com o prazer adicional de saber
que estão ajudando a proteger a Amazônia. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 14-15.

