
Um modelo a ser seguido 
Cidade baiana inicia campanha para a 

preservação e recuperação de áreas degradadas 

Adair Sobczak 

0 desenvolvimento sustentável 

tem sido uma das prioridades 

da agricultura moderna, cujos 

esforços estão centrados não apenas 

na majoração dos resultados financei-

ros, mas, acima de tudo, no uso ra-

cional do principal fator da produção 

primária: o meio ambiente. 

E, é o desenvolvimento sustentá-

vel - prática cada vez mais fiscaliza-

da pelo mercado consumidor mundial 

- que tem motivado iniciativas elogiá-

veis voltadas à preservação e recupe-

ração de áreas degradadas. 

Iniciativa como a do município 

de Luís Eduardo Magalhães, LEM , da 

Bahia, onde a parceria entre a Con-

servação Internacional, CI-Brasi l, o 

Instituto Lina Galvani, a Monsanto e 

a Secretaria Municipal de Meio Am-

biente, além de outras entidades, re-

sultou na Campanha L E M A P P 100% 

Legal. 

"A iniciativa é importante, por-

que garante as políticas de conserva-

ção voltadas para quantidade e qua-

lidade dos recursos hídricos, aponta 

para um processo de mobilização e 

educação dos produtores rurais, que 

serão chamados a manter conser-

vadas as APP s existentes e também 

pode servir como um modelo a ser 

replicado para todos os municípios 

baianos", revela Eugênio Spengler, 

secretário de Meio Ambiente do Es-

tado da Bahia. 

Localizado no oeste baiano, Luís 

Eduardo Magalhães é um dos mais 

expressivos pólos do agronegócio bra-

sileiro. Com uma área de cultivo supe-

rior a 270 mil hectares, a soja é o car-

ro-chefe, ocupando mais de 175 mil 

hectares, com importância também 

para o milho, algodão e frutas tipo 

exportação. 

E foi graças ao potencial do 

agronegócio que o município possui, 

hoje, quase quatro mil empresas liga-

das à indústria, comércio e prestação 

de serviços, quatro grandes bancos, 

além de empresas autônomas, carac-

terísticas econômicas que fez com que 

o município aumentasse em mais de 

150% o número da população desde 

a emancipação política, há onze anos. 

"É perfeitamente possível con-

ci l iar agronegócio e meio ambiente. 

Além disso, está previsto o pagamen-

to financeiro, com recursos do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, aos pe-

quenos produtores que coletarem se-
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Luis Eduardo Magalhães: o objetivo é que município sirva de modelo no país 

rar que as margens dos rios e nascen-

tes sejam recuperadas, fortalecendo a 

disponibilidade hídrica dos rios do mu-

nicípio", revela Mariângela, comen-

tando que no primeiro ano da campa-

nha está previsto o fornecimento pelo 

Parque Fioravanti Galvani de 20 mil 

mudas de espécies nativas do Cerrado. 

Fernanda explica que, aos pro-

dutores, caberá o compromisso de 

ab r i r a porteira da fazenda e ajudar na 

recuperação, fornecendo mão de obra 

e realizando a manutenção, sendo que 

receberão orientação técnica, com o 

acompanhamento especializado. 

E, como o processo de recupe-

ração está previsto na legislação am-

biental, os agricultores não terão 

compensação, porque, segundo a se-

cretária do município, a manutenção 

das APP s é uma obrigação legal. 

Questionada sobre o projeto 

L E M A P P 100% Legal e o Novo Có-

digo Florestal em discussão, Fernan-

da comenta que o projeto foi pensado 

levando em consideração a legisla-

ção atual em vigor, na importância da 

manutenção das áreas frágeis para a 

conservação das águas, da fauna e na 

biodiversidade como um todo. 

"São áreas sensíveis e importan-

tíssimas para a manutenção da vida. 

mentes de espécies nativas do Cerra-

do", destacou Humberto Santa Cruz, 

prefeito de Luis Eduardo Magalhães, 

apostando que, com a recuperação 

das APPs , o município atingirá 100% 

de conservação, demonstrando o com-

promisso com a gestão ambiental. 

De acordo com a Secretaria 

do Meio Ambiente de L E M , a idéia 

do projeto visando a recuperação de 

100% das APP s surgiu durante uma 

reunião entre a Conservação Interna-

cional, CI-Brasi l, e a Prefeitura. Du-

rante o encontro, verificou-se junto 

ao levantamento e mapeamento exe-

cutado pelo Ministério da Integração 

Nacional, UNB, e a The Nature Con-

servancy, que o município mantém 

preservado 94% das APPs , faltando 

6% para atingir os 100% de preser-

vação. Foi então, que sugeriu o proje-

to para recuperar essas áreas, batiza-

do de L E M A P P 100% Legal. 

"A área atual de APPS em L E M 

é de 22.152,84 hectares, e a área to-

tal, inclusive a ser recuperada, é de 

23.514,37 hectares. Há uma previ-

são de recuperação de 2 mil hectares, 

mas há casos onde é necessário rea-

lizar apenas o cercamento para que 

ocorra a regeneração natural", expli-

ca Fernanda Aguiar, secretária Muni-

cipal de Meio Ambiente. 

Isolamento - Idéia também de-

fendida por Mariângela Pinho, coor-

denadora do Parque Fioravanti Gal-

vani, ressaltando que em muitos 

locais, o isolamento das APP s será 

suficiente para que ocorra a recupe-

ração natural. Entretanto, nas áreas 

onde o plantio de mudas for recomen-

dado, o Parque Fioravanti Galvani, do 

Instituto Lina Galvani, disponibiliza-

rá espécies nativas do Cerrado. 

"Haverá acompanhamento téc-

nico após o plantio, a fim de assegu-
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O Novo Código ainda está sendo dis-

cutido, com várias divergências e sem 

data para entrar em vigor", aponta a 

secretária, comentando que o projeto 

servirá de modelo para outros muni-

cípios, e novas parcerias poderão ser 

construídas. 

"A recuperação de APP s no 

Bioma Cerrado ainda é pouco estu-

dada e possibilitará a construção de 

metodologias e avaliações de resulta-

dos", diz ela. 

Além da recuperação das APPs , 

o programa também inclui o paga-

mento por sementes do cerrado e, o 

festival de sementes, que constitui 

uma atividade de educação ambien-

tal que vem ocorrendo em duas esco-

las rurais do município. 

"As crianças já coletaram se-

mentes e identificaram a necessidade 

de realizar o plantio no entorno das 

escolas, além disso, atuarão na es-

truturação de um miniviveiro, onde 

acompanharão a germinação e reali-

zarão o plantio", revela Fernanda. 

Em relação ao pagamento por 

sementes do cerrado, os parceiros do 

projeto já realizarão várias visitas nas 

comunidades rurais, explicando como 

será o pagamento e como funcionaria 

o programa. 

"No final de setembro, realiza-

mos uma oficina com 70 participan-

tes, onde ocorreu um leilão - similar 

à bolsa de valores -, que serviu para 

definir os valores das 37 sementes na-

tivas do Cerrado", observa Fernanda. 

A semente de maior preço foi o 

baru, R$ 90 o quilo, e a mais barata 

o pequi, R$ 10 o quilo, sendo que, fu-

turamente, esses valores serão revis-

tos, porque dependem da lei da oferta 

e da procura. 

A primeira compra está prevista 

para o final de outubro, e as semen-

tes serão utilizadas na produção das 

mudas. 

"É um ciclo. Estamos traba-

lhando para aliarmos a ecologia 

com a economia. Assim, conseguire-

mos resultados efetivos", ressalta a 

secretária. 

Avaliação - Georgina Knust 

Cardinot, gerente do Programa Cer-

rados/Pantanal, desenvolvido pela 

Conservação Internacional, CI-Brasi l, 

explica que na região onde será desen-

volvido o projeto, encontra-se o cer-

rado, com todas suas fitofisionomias, 

com veredas, campos limpos, campos 

sujos, cerrados e cerradões. 

para com a natureza, amparada em 

uma base sólida de ciência, parcerias 

e experiências de campo, e que hoje 

atua em mais de 40 países em quatro 

Continentes. 

Georgina explica que a recupe-

ração das áreas será realizada bus-

cando restaurar a função ecológica de 

cada área, pois não será simplesmen-

te 'plantar mudas', e sim, restaurar 

a função que a vegetação exercia na-

quele ambiente, respeitando as carac-

terísticas de cada tipo. 

"Isto significa que, onde é ve-

Soja baiana: recuperação será realizada buscando restaurar a função ecológica de cada área 

"Desta forma, cada área que 

aderir à campanha será diagnostica-

da por técnicos do projeto para ava-

liação do tipo de vegetação que ali 

existe e que tipo de técnica de recu-

peração é mais adequada para aquela 

situação", diz ela. 

A Conservação Internacional é 

uma organização privada, sem fins lu-

crativos, fundada em 1987 com o ob-

jetivo de promover o bem-estar hu-

mano, fortalecendo a sociedade no 

cuidado responsável e sustentável 

reda, não é possível plantar espécies 

de Cerrado de áreas não úmidas, por 

exemplo. Assim, com a campanha, 

queremos também reforçar a impor-

tância de cada tipo de vegetação para 

a região e a importância que esta tem 

para a manutenção dos serviços am-

bientais prestados, que garantam o 

bem-estar para a população", revela. 

Durante a campanha, a CI-Bra-

sil participará apoiando tecnicamente 

as ações de campo, como a restaura-

ção de áreas degradadas e a estrutu-
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M O B I L I Z A Ç Ã O 

Empresa quer 
participação da sociedade 

G abriela Burian, gerente de Sustentabilidade da Monsanto, par-

 ceira da campanha, comenta que participar de um projeto como 

 este é fundamental para trabalhar pela sustentabilidade na prá-

tica junto a outros setores. 

"A reunião de diversos órgãos da sociedade aplicando na prática 

princípios ambientais, sociais e econômicos numa mesma região, permi-

te que cada um contribua com seu conhecimento para que a região tenha 

um desenvolvimento sustentável", aponta. 

Com essa mobilização, Gabriela ressalta que será possível garan-

tir que as práticas e políticas de conservação nas APP s de Luis Eduar-

do Magalhães sejam efetivas e sirvam de modelo para outros municípios 

do país. 

"Deste modo, o compromisso da Monsanto com a sustentabilida-

de - produzir mais, conservar mais e ajudar a melhorar vidas - é refor-

çado", afirma. 

Durante o projeto, a Monsanto atuará na mobilização de todos os 

elos para o sucesso do programa. Por meio dos profissionais que atuam 

na região (representantes técnicos de vendas e área de tecnologia e de-

senvolvimento), a Monsanto ajudará no diálogo com os produtores so-

bre os benefícios das APP s para o meio ambiente e para seus próprios 

negócios. 

"Sem dúvida, o projeto, nos moldes em que foi implementado, 

pode ser replicado a outras regiões, pois é fortalecido pela parceria en-

tre agricultores, sociedade civil, indústria, governo e associações locais 

em geral", aponta Gabriela, acrescentando que reunir diversas entida-

des públicas e privadas neste projeto é com certeza uma das chaves de 

seu sucesso e perenidade. 

"A integração das competências dessas organizações permite que 

tenhamos diferentes visões do projeto, convergindo por uma mesma cau-

sa e mantendo constante o diálogo sobre as dúvidas e oportunidades", 

ressalta. 

ração de uma rede de coletores de se-

mentes nativas do cerrado, que visa a 

geração de renda para as comunida-

des rurais, uma vez que serão reali-

zados treinamentos, além de oficinas 

técnicas de marcação de matrizes, co-

leta, armazenamento e valoração das 

sementes. 

"A lém disso, apoiaremos a Se-

cretaria de Meio Ambiente do Municí-

pio, prestando orientação técnica nas 

ações de conservação da biodiversi-

dade do Cerrado e na elaboração dos 

procedimentos administrativos para a 

viabil ização destes", aponta Georgi-

na, comentando que os produtores são 

parceiros fundamentais da campanha. 

"A adesão dos produtores será 

voluntária e suas ações em parceria 

com os técnicos do projeto garantirão 

o sucesso da restauração", afirma. 

Os agricultores participarão em 

todas as etapas do processo, acompa-

nhando os técnicos no diagnóstico das 

áreas, na escolha dos locais prioritá-

rios ao restauro, nas ações recomen-

dadas pelos técnicos, no plantio e no 

acompanhamento pós-plantio. "Te-

mos um entendimento muito claro 

que, para o sucesso da campanha, é 

necessária a participação dos produ-

tores", destaca Georgina. 

Um dos objetivos da campanha, 

segundo CI-Brasil, é demonstrar que 

a viabilidade econômica da proprie-

dade anda junto com as atividades de 

preservação e ou restauração de suas 

áreas, que com técnicas adequadas 

é possível restaurar e preservar sem 

prejuízos à produção. 

"Nossa proposta é poder afir-

mar os recursos naturais como parte 

do negócio do produtor rural, onde a 

economia rural e o bem-estar da po-

pulação dependem estreitamente dos 

recursos naturais, como a água em 

quantidade e qualidade", observa 

Georgina. 

Durante a campanha, serão rea-

lizados treinamentos técnicos de res-

tauração florestal, ministrados pelo 

Instituto Socioambiental, ISA, par-

ceiro do projeto, cujo objetivo é diag-

nosticar as áreas, na escolha das 

técnicas de restauração e o monitora-

mento destas. 

"A nossa mensagem é que não 

existe uma receita fechada para a res-

tauração da vegetação nativa que pos-

sa ser empregada em todas as áreas, e 

que já existem técnicas que, hoje, reú-

nem maquinário agrícola, como a se-

meadora de grãos, e o plantio de se-

mentes nativas", diz Georgina. 
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Text Box
Fonte: Panorama Rural, São Paulo, ano 13, n. 153, p. 40-43, nov. 2011.




