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Com a palavra

Dias de sol para
agricultura futura

Márcio Santilli
coordenador do programa política
e direito socioambiental do isa

Assim como andam os dias se aprofundam os efeitos
das mudanças climáticas no cotidiano do povo brasileiro.
No estado de Mato Grosso e sua diversa agricultura não

existem sugestões diferentes ou pouco compatíveis.
Nosso objetivo não é chegar numa coisa linear, mas a

seria diferente. Um sol de rachar recebeu indígenas e

incorporação de cada parte, da opinião de cada grupo. Isso

agricultores familiares e empresariais para nos mostrar que

tem que ser feito ao modo de cada um e não cabe a nós,

a vocação natural do estado para a produção de alimentos

nem a ninguém e nem caberia fazer uma assembléia geral

teria que ser repensada se quiser sobreviver. O calor extremo

do povo para julgar o que cada grupo fez. É a construção

foi acusado pelos agricultores indígenas de prejudicar

de um entendimento por cada setor que para nós mais

os seus plantios. A fadiga que causa o sol nas longas

interessa e não a aparente coerência linear, discursiva de

caminhadas até a roça inviabiliza o trabalho. Nas plantações

uma manifestação. Vamos manifestar a nossa posição e a

mecanizadas dos empresários da soja as nascentes começam

nossa opinião com a diversidade, não com a contradição,

a secar aumentando os custos da irrigação. As queimadas

inclusive com a falta de informação de que todos nós nos

aumentam. A perspectiva de futuro diminui.

ressentimos e que de certa maneira se reflete em tudo o

A previsão da Embrapa para 2070 é de que 34% da área

no detalhe: arte sobre foto de © gustavo vieira/ISA

considerando que eventualmente entre um ou outro grupo

que foi produzido ao longo desse evento.

apta ao plantio de soja no país percam este atributo por

Queremos que este retrato instantâneo da opinião

falta de água ou maior intensidade dos veranicos. Seria a

pública mato-grossense seja observado pelos que podem

maior perda entre as culturas de exportação que enriquece

mudar as condições políticas adversas relatadas por todos.

e aumenta a desigualdade no estado. Mesmo assim poucos

Parecem reclamações antigas ecoando em igualmente

empresários da terra se dispuseram a debater o seu futuro

antigos conflitos de interesses que não podem mais ser a

no seminário As Mudanças no Clima e a Agricultura de Mato

tônica na relação destes diferentes atores sociais unidos

Grosso: Impactos e Oportunidades realizado em Cuiabá (MT)

por uma mesma sina planetária, o aquecimento global. Ao

em setembro de 2008. As outras 300 pessoas que por lá

se perpetuar as divergências mais básicas como a disputa

estiveram deram seu recado e aprenderam juntas um pouco

por financiamentos governamentais justos e seguros

mais sobre como se preparar para o que o futuro lhes reserva.

ambientalmente, podemos perder a chance histórica de

No nosso entendimento o documento final que

fazer da agricultura no estado uma consistente aposta de

você vai ler agora é o conjunto dos depoimentos que

futuro limpo, diversificado e lucrativo para todos os seres em

foram produzidos por cada grupo de trabalho ao longo

todos os sentidos. Agradeço a todos que possibilitaram este

dos três dias de debates. O nosso compromisso com os

encontro de idéias e desejo uma inspiradora leitura destes

participantes foi incorporar tal como foi dito, mesmo

relatos da face real das mudanças no clima.

Impactos e oportunidades das mudanças climáticas para a agricultura de Mato Grosso
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com a palavra

Bacia do rio Xingu em Mato Grosso
Desmatamento até 1994

Desmatamento até 2007

(1) São consideradas "áreas alteradas" aquelas que apresentam alterações significativas em sua composição original, provocada por ação humana, tais como exploração seletiva de madeira, queimadas e outros, mas que não sofreram corte raso.
(2) Considerada a vegetação de floresta ou cerrado que não sofreu corte raso nem
alteração significativa por ação humana.
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Agropecuária e mudanças
climáticas: riscos e oportunidades

Com a palavra

Sérgio Henrique Guimarães
engenheiro, especialista em políticas ambientais e
coordenador executivo do Instituto Centro de Vida (ICV).
Já foi secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso

A

produção de alimentos em todo o mundo poderá

como base a situação climática de 1990, o que faz com

sofrer um “impacto dramático” nas próximas décadas

que estejam um tanto ultrapassados, pois desde então a

por conta das mudanças climáticas. É o que prevê o mais

concentração de gás carbônico só fez aumentar, de modo

recente relatório divulgado em 2007, pelo IPCC (Painel

que os danos não vão ocorrer num futuro distante, já

Intergovernamental de Mudanças Climáticas), órgão que

podem ser realidade hoje. Os números e as conclusões

congrega cientistas de mais de uma centena de países.

do estudo mostram claramente que o problema das

Segundo os estudos, todos os países serão afetados e os

mudanças climáticas é bem mais imediato que muitas

grandes produtores agrícolas, como o Brasil, sentirão os

pessoas pensam.

efeitos já na próxima década.

O aquecimento global – causado pela emissão excessiva

Na mesma linha, estudo realizado e divulgado
recentemente pela Embrapa e Unicamp (Aquecimento

carbônico oriundo da queima de combustíveis fósseis –

Global e a Nova Geografia da Produção Agrícola no Brasil)

tem como grandes vilões os países ricos, principalmente os

afirma que, se nada for feito para reduzir os efeitos das

Estados Unidos, responsável sozinho por 25% de todas as

mudanças climáticas, o aumento das temperaturas em

emissões no planeta. A agropecuária e a mudança de uso

decorrência do aquecimento global pode provocar perdas

do solo para produção (desmatamento) são responsáveis

nas safras de grãos de cerca de R$ 7,4 bilhões, já em

por aproximadamente um quarto das emissões.

2020. Diz ainda que áreas que atualmente são grandes

no detalhe: arte sobre foto de © gustavo vieira/ISA

de gases poluentes na atmosfera, sobretudo o gás

Só que no Brasil, o quarto país maior emissor, a

produtoras de grãos podem não estar mais aptas ao

situação é invertida, o desflorestamento e a agropecuária

plantio bem antes do final do século.

são responsáveis por 75% das emissões, principalmente

Também afirma que a soja é a cultura que mais

pelo desmatamento e queimadas na Amazônia. Mato

deve sofrer com a elevação de temperaturas; que, no

Grosso, portanto, está no centro dessas questões: tanto

pior cenário, o principal produto de exportação de

como um dos “vilões”, responsável historicamente por

Mato Grosso e do Brasil pode apresentar perdas de R$

cerca de metade do desmatamento da Amazônia; quanto

3,9 a 4,3 bilhões em 2020. Outro risco considerável é

por ser um dos maiores produtores agrícolas brasileiros

inviabilização da safrinha, um ponto forte da agricultura

e, consequentemente, uma “vítima” potencial desse grave

mato-grossense, que pode ficar impedida com a redução

e complexo problema, que pode comprometer de forma

do período favorável ao plantio. Esses estudos utilizam

dramática a produção agrícola, a economia e as condições

cenários projetados pelo IPCC e CPTEC/INPE, que têm

de vida no Estado.

Impactos e oportunidades das mudanças climáticas para a agricultura de Mato Grosso
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Sobrevôo em Querência (MT). © Rodrigo Junqueira/ISA

com a palavra

No Brasil (...) o desflorestamento e a
agropecuária são responsáveis por
75% das emissões, principalmente
pelo desmatamento e queimadas
na Amazônia. (Sérgio H. Guimarães)

gado. © Marcos Vergueiro/Secom-MT
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Com a palavra

Mas se é parte importante do problema, também

desenvolvimento de tecnologias acessíveis que favoreçam

pode e deve ser parte importante das soluções - até

a melhoria das condições socioambientais da produção

porque esses cenários só ocorrerão se nada for feito

agropecuária e a sua adaptação às mudanças climáticas.

para a redução das emissões e dos seus impactos. Nesse

Ao final, organizações presentes e o governo, através

sentido é que diversos setores da sociedade de Mato

da Sema, assinaram um termo de compromisso que prevê

Grosso, agropecuaristas, agricultores familiares, indígenas,

a instalação de um fórum estadual e a elaboração de

lideranças locais, representantes do governo e diversas

políticas e programa de mudanças climáticas para Mato

organizações da sociedade estiveram reunidos entre os

Grosso, a ser encaminhado para a Assembléia estadual.

dias 9 e 11 de setembro, com técnicos e cientistas da

Essas recomendações e iniciativas estão em sintonia

Embrapa e Inpe no seminário “As Mudanças no clima e a

com os estudos da Embrapa e Unicamp que concluem

Agricultura de Mato Grosso: impactos e oportunidades”.

dizendo que “cabe ao setor trazer soluções para minimizar

Realizado pelo Instituto Socioambiental (ISA), o Instituto

o problema, sendo a principal delas, adotar práticas

Centro de Vida (ICV), e a Secretaria Estadual de Meio

que impeçam o avanço do desmatamento para novas

Ambiente de Mato Grosso (Sema/MT), o seminário

áreas de plantio. Que os milhões de hectares de pastos

discutiu a contribuição do Estado para as modificações no

degradados hoje existentes podem abrigar a expansão da

clima e seus impactos na agricultura. O objetivo do evento

agricultura sem que seja preciso derrubar mais árvores”.

era gerar uma agenda comum de trabalho para avaliar

O que, aliás, vem sendo dito também por lideranças do

os efeitos das mudanças no clima, propor medidas de

governo e do setor do agronegócio do estado. Para tanto,

mitigação e considerar oportunidades de negócios.

é preciso, além das melhorias efetivas na gestão ambiental

Os participantes reivindicaram programas de

e florestal no Estado, a intensificação de técnicas já

informação, educação e capacitação para melhor

existentes como a integração lavoura-pecuária, o uso

identificar alterações climáticas em curso, conhecer as

de sistemas agroflorestais e agrossilvopastoris, adotar

previsões científicas em elaboração e se apropriar de

cada vez mais o uso do plantio direto e reduzir o uso de

novas tecnologias. Concluíram que é de fundamental

fertilizantes à base de nitrogênio.

importância incentivar a pesquisa científica visando

O desafio agora é colocar em prática, o mais breve

conhecer melhor e reduzir os impactos em curso ou

possível, essas recomendações, pois, como disse um líder

previstos. Ao mesmo tempo, afirmaram que é prioritário

indígena presente no seminário relatando que seu povo

que sejam tomadas medidas efetivas e continuadas

já vivencia os prejuízos das alterações climáticas com o

para a redução e fim do desmatamento e das emissões

sumiço de algumas espécies de peixes: “Essa conversa já

de gases de efeito estufa. Que é necessário priorizar o

está atrasada”.

Impactos e oportunidades das mudanças climáticas para a agricultura de Mato Grosso
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Crianças brincando no Posto Indígena Diauarum (MT). © Camila Gauditano/ISA

com a palavra

(...) Queremos a sensibilidade e o apoio
de todos os seres humanos viventes, de
todos os lugares do planeta Terra para
juntos lutarmos, nos prepararmos para
a solução destes problemas. (winti Suyá)

Vista aérea da aldeia Ngoiwêrê, do povo Kisêdjê, na ti wawi (mt). © André Villas Bôas/ISA
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Com a palavra

Os sinais da natureza e
os novos tempos

Winti Suyá
cineasta indígena

N

ós, povos indígenas, temos um olhar, uma

da nossa. Uma maneira que não respeita nem a natureza,

convivência, desde muitos tempos atrás com a

nem os espíritos, como a nossa cultura faz.

natureza. Nestes tempos antigos não percebíamos a

muitos equipamentos para destruir. Destroem as matas

longe e viviam de maneira muito diferente de nós.

e sujam os rios. Com isso estão matando os animais, os

Vivíamos em harmonia. Fazíamos nossas danças, caças,

peixes e as aves. Todas as variedades de paisagens que a

pescas e namoros sem ter preocupações como as que hoje

natureza nos deu. Toda esta destruição e matança são feitas

temos que enfrentar. Nunca pensamos que um dia as matas

para ganhar o “papelzinho”. Para nós este “papelzinho” não

iriam acabar e as águas iriam ficar sujas. Acreditávamos que

vale nada. Não vale por toda a riqueza da natureza. Não

esta nossa forma de viver era para sempre.

vale por todas estas vidas. É muito triste ver a força deste

Nossos antepassados, bisavôs e avôs, contam que
a natureza nos mostrava os momentos de roçar, caçar,
plantar, pescar e colher. Em todos estes tempos eram

“papelzinho”. Ele consegue matar, degradar todas estas
belezas e paisagens de nosso planeta terra.
Hoje estamos vendo que esta destruição vem mudando

realizadas as nossas festas. Eles, nossos antepassados,

todos estes marcadores da natureza. Esta percepção, esta

conheciam muito bem as indicações da natureza e

visão, nos deixa preocupados com o nosso futuro.

valorizavam muito estas apresentações. As estrelas, as

no detalhe: arte sobre foto de © Rosely A. Sanches/ISA

Vimos que estas populações de cultura diferente usam

chegada de outras populações, que vieram de muito

Atualmente, já acontece de vermos rios ficando rasos.

florações das plantas, os cantos dos pássaros, sapos, grilos

Sapos e cigarras, que nos avisam do tempo da chuva,

e cigarras. Os ventos, as chuvas e as luas. Acreditavam

mas ela não cai. Florações que antes aconteciam uma vez

nestes sinais e se guiavam por eles. Toda esta maravilha

e agora aparecem fora de época. Nossos peixes estão

dava para nossos povos muita força, alegria e saúde.

diminuindo. Nossas terras, solos estão mais secos e levam o

Nestes tempos, que estou contando de nossas

fogo mais longe. Todas estas mudanças têm criado muitas

histórias, nossas lutas aconteciam com os inimigos de

confusões em nossos costumes e tradições. Não gostamos

outros povos, também indígenas. Também aconteciam

disso. Queremos que as nossas práticas continuem, mas os

as lutas com os espíritos da água, dos animais, da mata e

que destroem não nos deixam seguir do nosso modo.

com os bichos perigosos como onças, cobras perigosas,
sucuris que podem nos matar.

Diante destes problemas, queremos a sensibilidade
e o apoio de todos os seres humanos viventes, de todos

Mas este pensamento acabou nos últimos tempos
para cá. Hoje temos muitos problemas. Com a chegada
dos que chamamos não índios, que ocupam as terras, que
antes eram só nossas, de uma maneira muito diferente

os lugares do planeta Terra para juntos lutarmos, nos
prepararmos para a solução destes problemas.
Será que ainda dá tempo? Ou vamos todos morrer
juntos com estas destruições?

Impactos e oportunidades das mudanças climáticas para a agricultura de Mato Grosso
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Diálogos indígenas
Introdução
Durante os dias 9 e 10 de setembro, as palestras foram
acompanhadas por representantes de 9 nações indígenas
do Estado de Mato Grosso. Kinsedje, Suyá, Juruna (Yudjá),
Panará, Umutina, Kaiabi, Kayapó, Bakairi e Xavante. Para
muitos foi a primeira informação recebida sobre as
mudanças no clima geradas pelas altas quantidades de
carbono na atmosfera. O que você vai ler é a transcrição
dos diálogos entre os membros destas etnias sobre
como percebem as mudanças no clima em suas terras e
quais as atitudes que consideram necessárias para evitar
consequências mais drásticas para os seus modos de vida.

Darlene Bakairi: Quando era junho começava a roça. A
derrubada em mutirão e vivíamos da roça 2 ou 3 pessoas
cuidavam da colheita e isso eu aprendia. Até agosto
tínhamos que queimar. A primeira coisa que meu pai
plantava era milho. Jogando a semente, fazendo medida
com os passos, as crianças vinham tapando o buraco.
Depois vinha mandioca. Mas mudou muito desde que eu
nasci. Nos anos 60 e 70, não tinha muito fazendeiro.

Conhecíamos as pessoas, trocávamos pás e
peneiras. Em 70 foi chegando mais gente, foi chegando
coisas de fora e a nossa população cresceu também. Hoje
a realidade da prática da roça mudou muito. Hoje funciona
a Funai, alimentos estão sendo adquiridos. Também pelos
próprios incentivos da Funai para a roça completa e para
as famílias que vivem da roça. No início era muito bom
Sempre com intuito de melhorar. Tem mudanças na subida
dos peixes. Falta chá e também festas. A caça é pouca. Se
existe é a onça em volta. Ventos exagerados, redemoinho,
o assovio do vento antes só no inverno teríamos. Mudou
muita coisa e não estamos preparados para isso.

Vanildo Umutina: Quando tinha 9 anos via o Rio Paraguai

como percebem as mudanças climáticas:
M Diminuição de peixes
M Mudanças vindas de fora como
educação e saúde
M Trocavam pás com vizinhos conhecidos. Hoje
tem grandes fazendeiros que não conhecem
M Comidas industrializadas
M Rio poluído ou seco, raso
M Matas mais secas
M Onça preta apareceu
M Lagoas desapareceram
M Máquinas nas terras indígenas
M Matas só com onça para caçar
M Vento exagerado com redemoinhos
M Não estão preparados para as mudanças

Propostas alternativas
para diminuir o impacto
M Horto Florestal, replantar as matas
M Apoio do Estado na facilitação da
burocracia para projetos indígenas
M Sistemas agroflorestais
M Apoio técnico como política pública
M Programa permanente sobre manejo
de fogo articulado

Vulnerabilidade e adaptação
M Formação Social está na base
do problema ambiental
M O problema focal da questão
ambiental tem sido arbitrário
M Existe uma ocupação diversa em Mato Grosso
M Com exceção dos povos indígenas
quais são os outros modos de adaptação?

grande e largo e não baixava seu nível de água. Hoje você

no detalhe: arte sobre foto de © gustavo vieira/ISA

para nós. Hoje temos máquinas e eu vejo o desmatamento.

Grupo Kinsedje, Suyá, Juruna (Yudjá), Panará,
Kaiabi, Bakairi, Kayapó, Umutina e Xavante
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vai quase andando. Trabalho muito na agricultura. Quando

só forma na época cheia do ano. Na aldeia Barra

ia fazer a limpeza do roçado o fogo pegava só ali. Nós

do Bugre não existem mais os poços que as crianças

não podemos fazer na máquina a roça de toca , queimar

gostavam de brincar e o povo está preocupado. Buscam

só onde tinha derrubado. Não sabemos mais o que fazer.

alternativas econômicas que sejam sustentáveis, sem

Onde eu estou é mata fechada. Lá na terra Darlene Bakairi

prejudicar o meio ambiente. Raiz para comercializar e

é cerrado. Os animais estão todos vindo para a nossa

o caule você planta e nasce de novo. Uma maneira de

reserva. Antigamente não tinha onça preta, só aves no

iniciar a recuperação. Mas é um projeto muito burocrático

meio ambiente. Sou presidente de uma associação que

para legalizar, dificulta para nós. Já que é o benefício

faz os jovens se encontrar. Queremos fazer um Horto

para todos, a burocracia aumenta. O governo devia saber

Florestal, uma ação para replantar as matas, essa é a

trabalhar com os povos indígenas com projetos mais

consciência da nossa parte. Até quando tinha peixe se fazia

simples, pois a corda arrebenta sempre do lado mais fraco

festa cultural, com fartura de peixe que já não tem mais,

e a discriminação está aí em toda parte.

agora é mais caça que comemos, mas na minha cultura se

Sipassé Xavante: Vou falar da agricultura indígena.

come mais o peixe. O que fazer?

Quem está na sala além dos índios é quem trabalha com

Luciano Umutina: Depois da chuva faz a derrubada.

isso, são simpatizantes, amigos e trabalham. Conhecem

E no mês de agosto faziam a queimada, solo ainda

a atividade milenar que é a roça de toco. Falamos de

úmido não deixava o fogo espalhar. Agora o solo está

uma parte interna e externa a nossa aldeia. Começo com a

mais seco. Hoje faz um aceiro em volta da derrubada,

interna; as coisas mudaram e a gente tem que se adaptar.

uma valeta. Mas venta muito forte e atinge o outro lado.

Por isso precisamos de assistência técnica para modernizar

O Rio Paraguai na nascente era formado por três
lagoas. Hoje existe só uma ou duas. Uma delas

nossa roça de toco. Vejo como alternativa ao SAF (sistema
agroflorestal). Precisamos de engenheiro florestal,
agrônomo e dinheiro para este apoio.

As águas estão secando. Não tem
mais peixe abundante, só um pouco.

Desmatamento: a gente de pouquinho
em pouquinho vai desmatando. Falando
da parte externa; sabemos dos projetos

Wició Kaiabi assando peixes. © André Ricardo/ISA

que o parente falou. O governo dá

dinheiro mas esbarramos nos editais
burocráticos demais. O governo municipal, estadual
e federal tem que incentivar os projetos dentro de
cada comunidade. Não adianta só relatar, temos que ir
para a prática. Temos que mudar também o olhar. Senão
dizem que não tem alternativa.
No caso, Xavante é caçador, o que gera problemas
internos. Também contribui para estas mudanças. Usa
fogo. Já nasce com espírito de caçador. Cultura igual ao
fogo. Quero compartilhar não porque o povo Xavante
não conhece o fogo. Não é acabar com o fogo, com a
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cultura. Antes nosso espaço era grande, hoje limitado. A

diferente quando branco queima a cana de quando o

técnica que o Xavante fazia não dá mais para fazer, tem

índio queima a roça.

que se adaptar. Importante o poder público também
(SEMA, IBAMA) fazerem um trabalho contínuo, não é um

Várias pessoas: É importante sentar assim todos juntos

seminário pontual pois todos querem, índios, agricultores

para conversar.

familiares. Todo mundo fala que o problema é o fogo mas
ninguém quer saber. Temos que cobrar este direito aqui

Representante da SEMA: É possível repovoar os peixes.

neste evento. Para combater o fogo temos que envolver
novas pessoas e órgãos de governo.

Marawe: A conversa está atrasada. Nós índios temos
pouca informação sobre a queimada, desmatamento. Não

Kayapó: O próprio homem causou tudo isso. Temos que

somos nós índios que fazemos a grande derrubada. Não

virar esta página. A ONG Kayapó que eu trabalho está

somos nós índios que fazem barragens; Kawaiwete

procurando criar plantas para alimentar. Hoje para vender ao

branco é que tem a agonia de mais, mais, mais. É uma

mercado precisa de técnica, vendemos castanha, copaíba,

pena que o nosso conhecimento é tão pouquinho que

breu braço, seringa. Temos que crescer. Precisamos de apoio.

eles não querem ouvir. Derrubam por dinheiro. Nestes

Somos de Colider do Instituto Raoni. Temos que diminuir a

longos tempos antes da chegada do branco aqui não tinha

queimada. Queria que as pessoas que não são parentes e

derrubada de madeira na terra deles. Não somos nós que

estão aqui digam o que acham sobre estas coisas.

temos que ter a consciência de não estragar a natureza e

Representante da SEMA: Estamos ouvindo atentamente

nem nós que vamos fazer por eles. Nós temos nossa terra.

Panará: Nas nossas áreas está tudo acontecendo assim.

Tuiat: Pajé, o deus tinha feito nós seres humanos

Hoje as fazendas estão desmatando. Prejudica a saúde

nunca respeitou. Já pedem para nós índio, nossa etnia,

também. Planta soja e joga veneno, mata peixe também.

Kaiabi. A chuva pode ser setembro, novembro, passa

Problemas sérios em toda área indígena. Só tem interesse

uns 4 anos, pode mudar, mar pode mudar. Quero saber

de trabalhar com índios, mas tem que ajudar. As águas

dos agricultores, tem que conversar com os grandes

estão secando. Não tem mais peixe abundante, só um

derrubadores, passar para os plantadores, moradores de

pouco. Para a gente mudar isso os fazendeiros não

beira de rio, para plantarem de novo as matas.

podem desmatar muito. Quando chove o veneno
vai sendo levado para o rio. Isso é verdade, pessoal

Ntoni: Vocês brancos e nós índios. Não sei como os

fala que tem que mudar tudo mesmo.

pais e avôs de vocês contam. Meu pai conta como virão
as mudanças. Vocês vêm o que está acontecendo hoje,

Representante da SEMA: As mesmas coisas que

o que vocês fizeram, e nós indígenas? Porque o Mato

vocês sentem nós também sentimos. Uma sensação de

Grosso chama Mato Grosso. Não é mais mato
grosso. Isto é uma vergonha. Eu fico com vergonha
de ouvir este nome. Vocês virão o aumento da

confinamento, só que nós aqui, não temos mais sensibilidade,
não percebemos que estamos nos auto confinando.

temperatura, a fumaça está aí subindo no céu, a poeira

Umutina: Quando você fala assim é bom. Porque não

também está subindo. Não era assim não sei se vocês

sabemos se devemos acreditar quando o branco fala. É

sentiram também. Vocês vêm com a barragem mudar o
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Vista aérea da Aldeia Kururu, do povo Kaiabi, no parque indígena do xingu (mt). © Pedro Martinelli/ISA

Para falar a verdade quem são os maiores
destruidores são os homens brancos.

rio, na minha aldeia não era assim. Você vê quem está

GT agricultura indígena

aí no governo do estado. Quem fez esta mudança,

quem incentivou foi o governo. Quando entrou, ele
estimulou. Quando falamos com ele é só para ele ir
diminuindo este incentivo que resolve, é só isso.

Tininim: A gente percebe que está na época da roçada
quando avista uma estrela que nem sempre nasce, só
quando ela vem chega a hora da roçada. Faz a roça nem
muito grande nem muito pequena. Quando a estrela sobe

Tininim: Para falar a verdade quem são os maiores

acaba a roçada. Eu observo quando o tronco começa a

destruidores são os homens brancos. Quando criança era

rachar, vê os sinais da chuva e toca fogo. Por volta da uma

muito diferente. Hoje é pior. As coisas estão mudando,

hora da tarde. Antigamente a floresta era muito úmida

barragens, desmatamento, grandes plantações. Não

por isso pega fogo só na derrubada. Hoje seca toda a

somos só nós índios que levamos destruição para a

umidade da natureza e pega fogo em mais lugares.

natureza. Nós sentimos que cuidamos mais do rio, da

A estrela ainda aparece mas chove bem pouco agora

natureza. Comemos nossos alimentos tradicionais, não

que mudou. Tivemos uma roça comunitária no ano

invadimos a terra dos outros.

passado. Plantamos cará, melancia, milho. Não deu tudo
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isso. O sol esquentou. Por causa da chuva que passou

e depois dá de novo em setembro. A gente se pergunta

muito da época de vir a terra ficou muito seca. O rio

o porquê está acontecendo isso. A seca do rio também

está mudando muito. Antes secava a margem e ficava

mostra. Na aldeia o rio é pequenininho, antigamente

bonitinho. Agora tem mais praia, já foi até o meio do rio e

secava e ficava bem pequenininho, hoje não seca tanto

na beirada não está secando mais.

e já vai chover. Também antes de chover aparece

roçada. Faz a derrubada e espera. Quando próximo

no céu com nuvem e faz um buraco no centro,
a cigarra canta e chove. Hoje não enxerga mais
isso, é tanta fumaça que não vemos o céu abrir
para as cigarras. Outro calendário nosso. Parecido

de chegar a chuva é outra florada e quando ela cai vai

com o que o Tuiat pajé falou. A pessoa normal acha que

chover (Sambaktxe). Pessoal já vai se preparando para

a gente está mentindo. Eu falo que com isso aqui não

o fogo e assim planta. Sabe que quando chove não vai

se pode mexer. O pessoal não acredita. Não sei se vocês

parar mais, é época de chuva. Milho, batata, nasce tudo

sabem disso. Por isso tenho que ter muito cuidado para

bonitinho. Antes era assim. Hoje não vê mais assim. A

derrubar a mata. Não posso judiar muito. Se derrubarmos

flor cai e a chuva não vem. Eu, meu irmão, cacique, os

uma árvore os parentes vão dizer: Porque você matou

mais velhos, a gente percebe a mudança. Outra coisa

o nosso irmão? Vocês conhecem estes lagartos, coró,

é quando vai parar a chuva. Cipó que queima começa

dentro dos ovos? São os donos das árvores. Quem não

a dar flor, cai a florada e vai acabar a chuva. As frutas

conhece acha que eles não falam com a gente, mas eles

também mudaram de época para dar. Umas dão no verão

falam. Nós conhecemos as coisas. Antigamente nossos

Ntoni: Quando o monte de estrelas aparece mais ou
menos no pôr-do-sol e a florada de murici é época de

avôs respeitavam a natureza, nós que contamos

Falam que a soja é comida.
Comida para os bois deles.

dos espíritos para os nossos parentes. Nunca
tentamos judiar da mata, por isso estas coisas
existem para nós. Por isto com o homem branco
que derruba muito pode acontecer coisas ruins

Representante Timbira conhece plantação de soja em projeto educacional
do Centro de Trabalho Indigenista, foto de Gustavo Vieira

e eles não sabem. Antigamente, na hora de
queimar, os pais e avôs orientavam sobre os riscos de
queimar. Não provocar muito a natureza. Porque cheguei
a conhecer este mundo diferente? Quem fez árvores e
passarinho Xexéu, que me deu este conhecimento, me
transformou. Antes eu provocava tudo. Ele avisa para o
pessoal dele não judiar. Quando dorme os bichos passam,
passarinhos chamam ele, eles hoje sabem o nome deles.
Tem muita coisa para contar mas vou falar só até aqui.

Sipassé Xavante: os países desenvolvidos fizeram
muito mais do que a gente e olha agora o que já está
acontecendo. Somos nós que pagamos na pele. Vou
falar como caçador. Somos do cerrado, antes andávamos
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15, 30 kilômetros. Hoje não andamos mais pois o calor
Roça e aldeia dos índios Panará no rio Iriri (mt). © Pedro Martinelli/ISA

aumentou muito. Outra coisa é a falta de água. Alguns
córregos permanentes já secaram tudo. E alguns rios que
passam pela aldeia estão secando. Futuramente não vai
ter mais água mesmo. Talvez em 2010 temos que sair
com água para caçar. Nos períodos de festa a terra é
tão quente, chão duro, que dá bolha. Não conseguimos
mais dançar. Nossa preocupação é secar toda aldeia
e as consequências vão acontecer em cadeia.
Nosso futuro é poço artesiano e Funasa. Antes
sapo cantava, cantava e mandava chuva, hoje
coitadinho do sapo que é o dono da chuva.

Mairay: As sete estrelas todo mundo conhecia. Viajava
e também era localizador de orientação,
além do sol que é o principal. 30 anos para
cá fomos deixando disso. O legal era pegar
motor de popa. Hoje o tempo, se fala muito
do indicador do tempo importado de fora
para nós. Branco tem até o tal GPS. Sempre
tem cada mês, cada lua, cada época tem

Tivemos uma roça comunitária
no ano passado. Plantamos cará,
melancia, milho. Não deu tudo
isso. O sol esquentou.

seu nome. Não me pergunta que eu não sei,
mas tem nome. É estranho mesmo. Ano passado quando

outra junto. Ele ria: você não sabe das coisas. Tem

chegou a chuva já estava chovendo. Não parou mais.

época de plantar cada coisa. A gente tá aprendendo.

Não sabia mais se plantava e o quê. Antes tinha um sinal

Estão mexendo com tudo, água, terra, sol, tudo. Como

para começar a chuva. Faz barulho, pá, pá, pá, aí vem

podemos colaborar? Passando estas informações

chuva mesmo. O preparo já era no primeiro trovão e não

pequenas que para nós é de grande valor. Bicho também

falhava. As vezes chovia no meio da queimada e apagava

gosta de vários tipos de comida, deixar só um tipo é uma

tudo. Hoje se faz assim, põe fogo e não chega a chuva.

coisa muito ruim.

Quem errou? A chuva que não veio mentir. Tinha haver
com o mês, a chuva, a florada da mata, tem haver com

Darlene Bakairi: Foi um saco aguentar as palestras. Hoje

os nossos alimentos. Até os pássaros tem haver com a

teve muita luz. Nós povos indígenas estamos em todos

plantação. É a época dos filhotes.

os ecossistemas, nossas realidades são muito diferentes.

Tá plantando a roça dele certinho. Antes do sol nascer

2 milhões do Parque Indígena do Xingu. Bororo tem 9

ficava ali até às onze horas ou meio dia se conseguir

mil hectares. Os Bakairi 61 mil. A palestra da Embrapa

aguentar o sol. A plantação dava certinho. Hoje se você

falou que modelo temos de progresso do branco com a

não parar às 9h o resto dá errado. Aí estamos vendo esta

agricultura mecanizada. Fico feliz com essa diferença com

mudança. Meu pai plantava umas coisas e eu plantava

que vemos os sinais da natureza do tempo. Muitos povos
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fora que nos afetam. O ar fica difícil de respirar, muita

para entenderem estas mudanças. Assim, ficamos
fortes, protegemos nossas terras, plantamos mais
e valorizamos nossa cultura, não dependemos
mais da cidade. Não sei se assim é bom para você. Tem

fumaça. Temos que participar nesta proposta do Estado.

muita gente querendo ajudar a gente. Se a gente errar

Vamos ter Fórum de Mudanças Climáticas? Deveríamos

o caminho a gente vai por água fora. Vamos seguir o

ter Fóruns pequenos. Por isso o censo sócio, geográfico,

caminho da nossa cultura. Caçamos, pescamos, é comida

cultural, mapeamento das diversas realidades. Bakairi tem

tradicional. Antes tinha e agora quase não se encontra

dez aldeias com roças mecanizadas. Somos merecedores.

mais caça. Em volta da gente está só o cerrado. Nos

Dizem que buriti traz água, quero fazer esta
experiência, tenho uma grota que era permanente
e secou. Fiquei confusa. O que é sequestro de
carbono? Código que a gente não conhece? Mas estou

plantios dos brancos cheios de veneno. Caça onça em

gostando de participar.

isso na prática, deixar o cerrado feliz.

estão perdidos. Nos anos 60 a própria Funai implantou
o Projeto Pólo Noroeste com arroz e monocultura. Hoje
sinto a necessidade de estar discutindo desmatamento

nossa região. Quando a caça era bem gostosa fazia festa
cheia de alegria e saúde. Agora está havendo desnutrição.
Por quê? Estamos comendo pouco. Vamos manter, colocar
Não importa só o território. Vai mudar tudo: os

Nhãnhã: É muito bom ouvir todos. Saber a situação

alimentos, as formas. Peço para vocês do ISA ajudar-

de cada um. Se a gente colocar firme esta conversa ou

nos. Quando relatei o problema da água. O Brasil faz

documento não sei se a gente conseguirá mudar algo

parte do mundo. Temos que assegurar para o primeiro

destas mudanças climáticas. A terra do Mato Grosso tá

Fórum a nossa presença. Antes era a sobrevivência que

ficando careca. O rio está secando, quanto mais eles

buscávamos, conseguimos a demarcação. Agora a vida e

usam para regar as plantinhas de soja nós não gostamos.

morte acontecem dentro da Terra Indígena com a morte

Antigamente o rio secou e aconteceu muita coisa

do Sapo, o dono da água. Este é o início da caminhada.

ruim para nós. Agora temos poço, o rio que usávamos

Partir para o problema do alimento. Falam que a

percebemos que estava poluído. Levamos água para caçar,

soja é comida. Comida para os bois deles. Não assunto

pescar, não gosto. Sou contra isso que o homem branco

isolado, para nós é tudo junto. Os caras que dominam as

faz para nós. Estão prejudicando todos os seres humanos.

tecnologias, as pesquisas. É tudo grana, mercado. A gente

Vejo muito bem de dentro da minha aldeia. A água dos

não é contra, mas queremos com sustentabilidade. Se tem

rios não é mais limpa, no banho está causando algumas

comida, é cara e estão vendendo fora do Brasil. Comida

doenças. Vamos dar as propostas e colocar em prática,

virou moeda de mercado. Por isso que eu falei ontem de

manter viva. Estou precisando de todos os povos

enriquecer a agrofloresta.

Os depoimentos foram anotados por Angelise Pimenta,
psicóloga que trabalha com educação escolar indígena
na região do Parque Indigena do Xingu.
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O que significa esse
rabicho de mata?
Marawe Kaiabi

Eu também gostaria de agradecer por nós índios

triste para todos nós. Através desse pedacinho de papel

estarmos participando desse encontro. Desde o início eu

que nós estamos vendo quanta coisa estamos fazendo

venho dizendo que esse encontro é tão importante para

errado pro nosso país e pra nossa própria saúde. E que

todos nós, índios e não índios, porque é para todos nós

isso muito índio ainda desconhece e que pode chegar

que vai acontecer um monte de ruindade no nosso país.

lá, se a gente não tomar o cuidado vai chegar na nossa

E eu gostaria de dizer aqui pra vocês que fizeram

região, nossa terra, é isso que está aqui no meu pescoço

aqui com a nossa chegada sem maldade nenhuma,

este crachá com esta foto mostra o que está acontecendo

distribuíram os crachás com esta foto que está aqui atrás.

no nosso estado. Tem muita gente aí que tem esse

Eu estou levando comigo um pedacinho de um assunto,

papelzinho aqui. É que ontem o nosso cacique do Estado,

eu vou levar isso lá pras aldeias, não só contando a

o governador Blairo veio aqui. Eu não sei como foi que

história do que eu escutei aqui, mas sim eu vou levando

ele entrou, fechou o olho, virou as costas pra essa mata

comigo um pedacinho de um papel e que é uma coisa tão

aqui. Esse pedacinho aqui deixa triste. O que significa esse
mapa aqui, esse desmatamento que vem

Uns acham que está fazendo grande
coisa de preservar esse matinho aqui em
volta do rio. Para mim não significa nada.

até a beira do rio? O que significa esse
rabicho de mata? O que nós podemos
falar disso? Pra mim não significa nada.
A mesma coisa esse matinho que está
na beira do rio não significa nada pra
nós. Uns acham que estão fazendo

grande coisa de preservar esse matinho aqui em volta do
rio. Para mim não significa nada. Aqui a gente já mexeu
com muita coisa, não só com ser humano, mas sim
com a natureza, animais e tudo mais. Aqui animais não
significam nada. Aqui é muita tristeza que muita gente
tem, os animais também estão vendo isso. Eles estão
Marawe Kaiabi. © Gustavo Nascimento/ICV

passando fome, não tem mato, não tem onde dormir,
não tem comida. Os animais são iguais a gente. A gente
não come vários tipos de comida? A gente não come
fruta, folha? Não é só a gente que come, bicho também.
Vocês comem, índios também comem. Não é só soja que
a gente come. Eu vou levar esse papelzinho para mostrar
para meus filhos, para eles terem cuidado com isso. É o
que tenho a dizer, muito obrigado.
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Queimada na borda do Parque Indígena do Xingu (MT). © André Villas Boas/ISA
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Nós não conseguimos ver o
carbono, é fumaça, é isso? (Winti Kïsêdjê)

Queimada e desmatamento ilegal próximo à cidade de S. J. do Xingu (mt). © André Villas Boas/ISA
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Previsões sobre aquecimento
global indicam prejuízos
irreparáveis à agricultura

é notícia

Gustavo Vieira
Instituto Socioambiental (isa)

Se não se mudar o modo de produção agrícola em

Com o calor, os estados do sul do País poderiam ser

Mato Grosso, as mudanças climáticas prejudicarão, e

favorecidos por essas culturas, hoje irrelevantes em

muito, a principal atividade agrícola do estado. Pesquisas e

termos de produção.

estudos mostraram que é preciso buscar novos caminhos.
A pesquisa Aquecimento Global e a Nova Geografia

A necessidade de procurar caminhos e alternativas
para a sobrevivência diante do atual quadro do

da Produção Agrícola no Brasil, realizada pela Empresa

aquecimento global também foi abordado em bate-

Brasileira de Agropecuária (Embrapa), revela que as perdas

papo que precedeu o seminário reunindo a imprensa

na agricultura por conta do aquecimento global podem

no histórico prédio do Palácio da Instrução, na capital

atingir R$ 14 bilhões no ano de 2070. Ou seja: uma perda

matogrossense, com o jornalista Marcelo Leite,

de até 40% em relação às safras recordes registradas na

especializado em jornalismo científico e meio ambiente

última década. As conclusões foram apresentadas pelo

,e que acompanha o tema há quase 20 anos. Cerca de 40

pesquisador da Embrapa, Gianpaolo Pellegrino, a 160

jornalistas ouviram dele uma avaliação sobre a questão do

pessoas vindas de 26 municípios matogrossenses, entre

clima e o papel da imprensa e da comunicação. “Entramos

especialistas, produtores rurais, agricultores familiares e

em um novo patamar de comunicação e de aceitação das

indígenas durante o seminário As Mudanças no Clima e

mudanças do clima. Sabemos que elas estão em curso e

a Agricultura de Mato Grosso: impactos e oportunidades.

devemos nos preparar para o que vem pela frente”, disse

E suscitaram debate e reflexões sobre a necessidade

Leite. “Os jornalistas não discutem mais se elas vão existir

de se buscar novos caminhos para a principal atividade

ou se são culpados os seres humanos. Temos de saber

econômica do Estado de Mato Grosso.

como poderemos sobreviver a elas”. O coordenador da

O estudo analisou nove culturas e destas apenas a

Iniciativa Mudanças Climáticas do ISA, Márcio Santilli,

cana-de-açúcar e a mandioca apresentam um quadro

concordou. “A iniciativa de conhecer e discutir o problema

mais favorável. As demais, algodão, arroz, café, feijão,

é fundamental para que possamos agir como povo, como

girassol, milho e soja, devem sofrer enormes perdas de

nação global, e nos preparar para o futuro, juntos”.

áreas para o plantio.
“A idéia de uma nordestinização da agricultura
brasileira não é perfeita, mas mostra que as culturas

Futuro quente

O futuro será de calor e essa é uma das poucas

de calor, tradicionais da região nordeste, como a

certezas que os modelos climáticos do Painel

mandioca e a cana podem aumentar em todo o país.

Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC na

Mas ironicamente sofrem baixa em sua área de origem

sigla em inglês, podem prever. A diminuição das chuvas

podendo agravar a segurança alimentar na região que

para o Estado de Mato Grosso já não é tão certa assim.

tem na mandioca a base de sua dieta”, afirmou Gianpaolo.

Os índices apresentados pelo pesquisador do Instituto

“A soja perde muito espaço e fica mais difícil plantar café

Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Antonio Manzi,

em Minas e São Paulo, berço histórico dessa cultura”.

em sua palestra apontam para um aumento de 3,5 a
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final, que se invista pesado em estudos específicos para o
Banho ao amanhecer, Rio das Pacas, Aldeia
Ngôjwêrê (mt) © Camila Gauditano/ISA

estado. O grupo de agricultura indígena pediu que o tema
fosse melhor explicado nas aldeias para que pudessem
tomar as decisões sobre o futuro junto com os não-índios.
Carbono e fumaça

“Nós não conseguimos ver o carbono, é fumaça, é
isso? A gente vê que a queimada que fazíamos antes
para preparar o roçado agora está muito mais difícil de
controlar. Vemos mudanças nas rotinas

(...) muitas empresas vão querer criar
projetos de REDD para neutralizar
as suas emissões de carbono. Ou
seja, pagando para que os povos
indígenas preservem suas florestas.

dos animais e das plantas, mas não
conseguimos entender como o carbono
está causando tudo isso”, questiona
Winti Kïsêdjê que mora na Terra Indígena
Wawi, no Parque Indígena do Xingu. Na
tentativa de explicar para as nove etnias
presentes ao encontro como o aumento
da quantidade de carbono na atmosfera
terrestre pode estar influenciando o
aumento a temperatura do planeta e

7,5 graus celsius no estado até o ano de 2100. Mas na

de que forma as árvores podem ajudar a retirar esse

análise da quantidade de chuva, as previsões dependem

elemento do ar, o coordenador do Programa Xingu

de modelos climáticos usados para fazer a previsão. “Os

do ISA, André Villas Boas, fez uma pequena palestra

modelos do Hadley Center em sua versão 3 apontam para

ao grupo. Aprofundando o conhecimento sobre os

perdas de até 20% nas chuvas do estado, mas o modelo

impactos, o grupo indígena conseguiu entender que a

CCCSM3 aponta um aumento de chuvas entre 5% e 10%”,

ferramenta de Redução de Emissões por Desmatamento

conta o pesquisador que é membro do IPCC. Ele conta

e Degradação (REDD) é uma oportunidade de geração de

que ainda há muita incerteza nas previsões, mas que os

renda com preservação das matas.

estudos são fundamentais para entender os cenários

A novidade do REDD é que em vez de se pagar

locais, uma vez que os modelos produzidos até agora

pelo plantio de árvores como redutoras de emissão

fazem apenas uma análise global das mudanças climáticas.

de carbono, agora pode-se fazer um projeto para a

Depois de cada manhã de palestras com

preservação das árvores já adultas que acumulam grandes

pesquisadores e especialistas, foram formados grupos de

quantidades desse elemento. Os países desenvolvidos

discussão para levantar recomendações para o governo

poderão comprar créditos de carbono da floresta

de Mato Grosso traçar políticas públicas eficientes para

preservada pelas terras indígenas como forma de atingir

a mitigação e adaptação às mudanças. A divisão foi

as suas metas de redução de carbono. “Como já está

feita entre agricultura intensiva, agricultura familiar,

provado que as terras habitadas pelos índios são freios

agroindústria e pecuária além da agricultura indígena.

contra o desmatamento, muitas empresas vão querer criar

Todos foram unânimes ao recomendar, no documento

projetos de REDD para neutralizar as suas emissões de
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carbono. Ou seja, pagando para que os povos indígenas

da Embrapa Meio Ambiente, Magda Lima, deixou claro

preservem suas florestas. Portanto fiquem atentos para

em sua fala que algumas mudanças alimentares e a

as propostas”, explicou André Villas Boas, com a ajuda

implantação de um sistema de gado confinado com

do pesquisador João Andrade, do Instituto Centro de

captura do gás, podem render lucro às fazendas na venda

Vida (ICV). Andrade é o coautor, com Laurent Micol e Jan

de créditos de carbono certificado ou mesmo no uso do

Börner, do estudo que levanta o potencial do Estado de

gás como biocombustível para outras atividades da mesma

Mato Grosso para uso da nova ferramenta. Segundo a

propriedade. Estima-se que o retorno dos investimentos se

análise que fizeram, o estado poderia preservar até 25%

dê em um período de seis anos.

da sua área de floresta recebendo dinheiro dos países

“Pode parecer óbvio, mas a questão das mudanças

industrializados. Desenvolvimento sustentável seria um

climáticas nos colocou de volta aos parâmetros básicos

bom termo para descrever este possível cenário no estado

de agricultura. Para proteger o clima devemos consorciar

que sempre quebrou recordes de desmatamento.

a agricultura de várias espécies com a pecuária de corte

No entanto o governador de MT, Blairo Maggi,

ou de leite. Basta saber que plantas cultivar, em que fase

parece compartilhar da opinião. Maggi fez comentários

já que cada propriedade tem sua especificidade, como na

sobre o uso da ferramenta de REDD por seu estado.

agricultura familiar”, explica o pesquisador da Embrapa

“A oportunidade deve ser aproveitada pelos que ainda

Arroz e Feijão, Flávio Wruck. Ele apresentou alguns

possuem mais de 90% de sua floresta preservada como

experimentos feitos em grandes fazendas no estado,

é o Amazonas e o Acre. Esta fraldinha de
Amazônia representada pelo Pará, Rondônia

Temos que diminuir o desperdício de
água na nossa agricultura, repor as
matas ciliares para melhorar a irrigação.
A água deve ser a nossa prioridade.

e Mato Grosso deve ser vista como uma
barreira de proteção contra o desmatamento,
mas respeitando a possibilidade de
crescimento da vocação do estado que é a
agricultura”, afirmou. “Temos que diminuir
o desperdício de água na nossa agricultura,
repor as matas ciliares para melhorar a
irrigação. A água deve ser a nossa prioridade”.

Desmatamento de mata ciliar, próximo à BR-80 (mt). © André Villas Boas/ISA

Gado contribui para o aquecimento

Os impactos da pecuária no meio ambiente, atividade
econômica importante para MT, podem ser reduzidos
sem alterações significativas e ainda com aumento de
produtividade. Sinônimo de lucro e um futuro melhor. O
metano, gás produzido pelo gado bovino em seu processo
digestivo, tem capacidade de aquecer a atmosfera
terrestre até 26 vezes mais do que o carbono. Relatório
de 2004 do Ministério da Ciência e Tecnologia informa
que os gases entéricos eram responsáveis por 69% das
emissões brasileiras de metano em 1994. A pesquisadora
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onde a rotação de culturas prepara o solo para o cultivo

Legal), conforme estabelecido pela Medida Provisória nº

direto, sem a necessidade de adubos com altos índices

2166/01 que alterou o Código Florestal, vem gerando

de carbono. O que possibilitaria o plantio de florestas

debates e discussões envolvendo ambientalistas e

e a criação de gado de maneira mais sustentável, em

ruralistas. A reivindicação de Mato Grosso é que a RL

sistema agrosilvipastoril, com a orientação de engenheiros

seja de 50% como era antes. Como Mato Grosso inclui-

agrônomos locais e da própria Embrapa.

se na Amazônia Legal, as propriedades em área de
floresta devem ter 80% de RL e as que estão em área

Reserva Legal em questão

Apesar de saber disso, o secretário de Meio Ambiente de

de Cerrado 35%. De acordo com Daldegan, a alteração
colocou os agricultores na ilegalidade. “Se desde o início

Mato Grosso, Luiz Henrique Daldegan preferiu apresentar

todos os produtores estivessem com a sua Reserva

em sua palestra as dificuldades que tem encontrado para

Legal averbada, hoje seria muito mais fácil saber quem

mudar a maneira de se produzir alimentos no estado. Ele

comprou a área e quando, se antes ou depois da

afirmou que o aumento da fiscalização já diminuiu muito o

mudança do Código Florestal”, disse o secretário. Para o

desmatamento ilegal e a meta é zerar esse número através

governador Blairo Maggi a definição que incluiu o estado

do programa MT Legal. “Apoiamos a moratória da soja

na Amazônia Legal é questionável.

e estamos conversando com o setor pecuário para fazer

A apresentação do programa de mudanças climáticas

uma moratória semelhante que reduza o desmatamento

do estado e o recebimento das propostas ficou a cargo

e aumente o cumprimento das leis ambientais no estado.

de Daldegan. “Este é o primeiro passo de mobilização da

Sabemos que é um grande desafio, pois a estrutura

sociedade para a construção de um plano transparente

fundiária de MT sempre teve muitos problemas.”

e participativo, os atores sociais aqui presentes e as

A obrigatoriedade de manter um percentual
preservado nas propriedades rurais (a chamada Reserva

suas propostas já formam a base para o programa de
Mudanças Climáticas do Estado de Mato Grosso”.
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Redução das Emissões do
Desmatamento e da Degradação
(Redd): potencial de aplicação
em Mato Grosso

é notícia

Gisele Neuls
Instituto centro de vida (ICV)

U

m estudo elaborado pelo Instituto Centro de

mesmo tempo, o Estado reúne condições importantes

Vida mostra que o mercado de carbono pode

para a implantação do mecanismo de REDD: ferramentas

contribuir para viabilizar economicamente a redução

adequadas de licenciamento ambiental das propriedades

do desmatamento em Mato Grosso. Mas para isso,

rurais, uma estrutura própria de gestão florestal, uma

o governo precisa fortalecer sua Secretaria de Meio

situação fundiária relativamente definida e o apoio do

Ambiente e fomentar o desenvolvimento de projetos-

governo estadual, organizações da sociedade civil e

pilotos em regiões em que as propriedades rurais estejam

setores econômicos ao Pacto.

integralmente dentro do sistema de cadastramento

Os pesquisadores indicam que as ações preparatórias

ambiental. O estudo mostra que o esforço pode valer

para se implantar efetivamente o mecanismo de REDD

a pena, uma vez que os custos para se implantar um

são o aprimoramento do controle do desmatamento, o

programa de redução compensada do desmatamento são

refinamento da linha de base a ser usada como referência

compatíveis com os recursos potenciais que podem ser

para o cálculo das metas de redução, e o desenho dos

captados no mercado de carbono.

instrumentos específicos de REDD. A regularização

O estudo foi elaborado no âmbito das ações do Pacto

ambiental é um fator importante para o sucesso do

pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento

programa. Assim, é necessário trazer o maior número

na Amazônia Brasileira. Nele, os autores apontam que,

possível de propriedades rurais para o cadastro do Estado,

no contexto do regime internacional de enfrentamento

focando em áreas com maior risco de desmatamento,

das mudanças climáticas, é possível mobilizar recursos

paralelamente com as negociações setoriais e as iniciativas

e adotar instrumentos capazes de garantir uma redução

de cadastramento sistemático em nível municipal.

forte e sustentável do desmatamento na Amazônia. Isso

Para que o Estado se beneficie com a implantação

pode ser feito por meio da implantação de um programa

de mecanismo de REDD, a produção de commodities

de Redução das Emissões do Desmatamento e da

agrícolas deve se consolidar nas áreas já desmatadas,

Degradação florestal (Redd).

recuperando seu passivo ambiental. A pecuária extensiva

A aplicação do Pacto no Estado pode servir de modelo

deve aumentar significativamente a sua produtividade

e campo de experimentação para a estratégia nacional de

através da inclusão de novas técnicas e da integração com

REDD. Mato Grosso foi responsável por cerca de 40% do

a cadeia de grãos. A agricultura familiar precisa fortalecer

desmatamento na Amazônia Brasileira nos últimos dez

sua organização social, aumentar o valor agregado

anos. Gerou emissões totais de um bilhão de toneladas

dos seus produtos e adotar modos de produção mais

de carbono nesse período, uma média de 100 milhões

sustentáveis. A exploração madeireira também precisa

de toneladas por ano, o que pode representar cerca de

se modernizar, atuar na legalidade e adotar práticas de

10% do total de emissões globais do desmatamento. Ao

manejo florestal sustentável em larga escala.
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vista aérea de queimada em Peixoto de Azevedo (MT). © André Villas Boas/ISA
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Grosso, tem custos compatíveis com os recursos
potenciais do mecanismo de REDD, bem abaixo do valor
potencial da redução das emissões considerando o valor
de US$ 5 / tCO2.
Por exemplo, o fortalecimento da capacidade de
monitoramento e controle do desmatamento tem custo
estimado de cerca de R$ 8,3 milhões anuais em adição
ao orçamento atual, ao que se soma um investimento de
cerca de R$ 2,3 milhões em equipamentos e veículos a
cada 3 anos e a adequação da estrutura física, cujo valor
não foi estimado; a implantação de um programa de
sustentabilidade da agricultura familiar a ser aplicado em
22 assentamentos críticos no

Mato Grosso (...) nos últimos dez anos
(...) gerou emissões totais de um bilhão
de toneladas de carbono (...) o que pode
representar cerca de 10% do total de
emissões globais do desmatamento.

Estado tem custo potencial na
ordem de R$ 68 milhões por
ano; a aplicação do PSA em
propriedades rurais tem custo
estimado em R$ 60 milhões
anuais para as áreas de
prioridade muito alta, R$ 270
milhões anuais para as áreas
de prioridade alta e R$ 340

Os autores buscaram como referência as experiências de

milhões anuais para as áreas de prioridade média, o que

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para conservação

representa cerca de US$ 0.53, 1.15 e 1.61 por tonelada de

de florestas na América Latina. Segundo os dados coletados,

CO2 de emissões reduzidas, respectivamente.

essas experiências indicam que o instrumento deve oferecer

O estudo (disponível na íntegra em www.icv.org.br) foi

incentivos adequados aos proprietários rurais e se apoiar

elaborado por Laurent Micol e João Andrade, do Instituto

em uma rede institucional forte para assegurar uma

Centro de Vida, e Jan Börner, da Iniciativa Amazônica; e

gestão eficiente e um monitoramento adequado. Além

contou com a colaboração de Roberta dos Santos (ICV)

disso, a transparência da informação sobre implantação,

nas análises especiais e elaboração de mapas, e Sven

resultados e impactos ambientais e socioeconômicos

Wunder (CIFOR), especialista no tema Pagamento por

nas áreas de implantação é fundamental para permitir o

Serviços Ambientais (PSA). Também conta com a parceria

controle social sobre o programa.

do ISA (Instituto Socioambiental) e TNC-Brasil (The Nature

Esse conjunto de ações, que pode reduzir fortemente
e de forma sustentável o desmatamento em Mato

Conservancy), e apoio financeiro da Fundação Packard e
da União Européia.
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Incertezas

Físico relata efeitos do clima
na Amazônia e Mato Grosso
Josana Salles
publicado nA Gazeta em 10/9/8

P

roferida pelo físico Antônio Ocimar Manzi, do Instituto

excesso de CO2 da atmosfera, a uma taxa anual de 300 a

Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), foi

600 TC ano-1, maior que as emissões do desmatamento.

apresentado a Mato Grosso vários modelos climáticos e

Atualmente, a emissões de CO2 na terra são de 7,2 bilhões

cenários das mudanças climáticas para a Amazônia e Mato

de toneladas anuais sendo que 81,8% são de origem

Grosso. As previsões baseiam-se nas pesquisas realizadas

fóssil. Já em relação ao desmatamento a taxa de emissões

sobre o efeito estufa e o aquecimento global, as emissões

chega em torno de 18,2% do total de emissões brasileiras.

derivadas das ações humanas dos gases de efeito
estufa, as projeções de mudanças para o século 21 e os

Os últimos resultados das pesquisas do IPCC
divulgados em março deste ano em todo o mundo

impactos para a região da Amazônia
e Mato Grosso quanto ao aumento de
temperatura e precipitação (chuvas). Os
dados são do Grupo Intergovernamental

Pelo menos 30% das chuvas no
Sudeste brasileiro vêm da Amazônia.

de Especialistas sobre a Mudança
Climática (IPCC), baseados nas pesquisas
de mais de 2,5 mil cientistas de todo o mundo.
Ocimar procurou desmistificar alguns conceitos
errôneos quanto às funções ambientais da floresta
Amazônica de que ela poderia ser o pulmão do mundo,
mas ressaltou que seu principal papel ambiental é a
liberação de grande quantidade de energia que se
conecta com outras regiões garantindo umidade para
formação de chuvas. “A Amazônia é sem dúvida a maior
fonte continental de energia para o sistema climático da
Terra”, disse. No entanto é do mar que vem boa parte
das chuvas que caem no planeta. Além disso, a floresta
armazena grande quantidade de carbono, o equivalente
a 10 vezes mais as emissões de gases do efeito estufa
produzidas por ano em todo o planeta.
As pesquisas indicam que os desflorestamentos na
Amazônia liberam gases do efeito estufa para a atmosfera
em torno de 3% das emissões anuais globais. No entanto,
cptec

nas mais recentes pesquisas identificaram que a floresta
de terra firme está crescendo e absorvendo parte do
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Os últimos resultados das pesquisas
do IPCC (...) quanto ao aumento
de temperatura e mudanças no
regime de chuvas são praticamente
incontestáveis. (Josana Salles)

rio negro e a Serra do Curicuriari na TI Médio Rio Negro (am), também chamada de Bela Adormecida. © Beto Ricardo/ISA

é notícia

seca no rio negro em s. gabriel da cachoeira (am), fev. de 2004. © Beto Ricardo/ISA
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quanto ao aumento de temperatura e mudanças no

projetados para o futuro, segundo o IPCC, demonstram

regime de chuvas são praticamente incontestáveis

que a Amazônia pode ficar entre 14% a 33% mais seca -

porque trabalham com dados precisos do aumento de

esta última segundo modelo americano Hadley Center.

temperatura média global à superfície, elevação do nível

“Quase a metade das chuvas amazônicas são produto

médio dos mares a partir de dados de marégrafos e

da reevaporação da floresta. O desmatamento reduzirá a

satélites e cobertura de neve no Hemisfério Norte, com

umidade, e o Centro-Sul do Brasil e partes de Argentina,

médias correspondentes para o período de 1961 a 1990.

Bolívia e Paraguai também sofrerão os efeitos. Pelo menos

No Brasil, de uma média de 21 cenários projetados

30% das chuvas no Sudeste brasileiro vêm da Amazônia, por

pelos cientistas, estima-se um aumento de temperatura

onde passam os ventos úmidos do leste que a Cordilheira

em torno de até 12 graus centígrados. No caso da

dos Andes desvia para o Sul”, explicou o físico Manzi.

Amazônia, o pesquisador Ocimar Manzi mostrou que nos

Segundo ele, ainda assim a questão das chuvas na

últimos 100 anos a tendência de aquecimento é de 0,83º

Amazônia ainda apresenta “incertezas”. A maioria das

C. A média de 17 cenários projetados aponta para um

avaliações também indica mais chuvas no ocidente

aumento de temperatura na Amazônia de 2,3º C até 2020,

amazônico, perto dos Andes, e, portanto, florestas mais

podendo chegar a 8º C até 2091. O clima foi ficando mais

densas. Porém, na Amazônia oriental há dúvidas sobre as

quente na região a partir de 2001. Quanto à precipitação,

previsões de redução das chuvas. Em geral, os modelos

a tendência é de que em regiões onde as chuvas são

matemáticos apontam para “climas mais secos do que

intensas elas podem ser maiores e em lugares áridos a

a realidade”. “Não se pode descartar efeitos menos

chuva pode ficar ainda mais escassa. Mas para a Amazônia

trágicos do que os anunciados, que dependem da adoção

as previsões são diferentes. Existem estudos que falam

de medidas, como redução rápida do desmatamento

em aumento e redução de chuvas. Mas os modelos

amazônico”, acrescentou. (JS)

Veja a simulação dos modelos climáticos em:
mudaclima.org.br
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Luciano Eichholz do ISA e agricultores misturam sementes e terra para fazer plantio direto mecanizado. © Acervo ISA

é notícia

Técnicos do ISA têm ajudado na
escolha das espécies para plantar, em
como e quando semear, e até onde
buscar as sementes. (Daniela Chiaretti)

plantio de restauração florestal na fazenda bang bang (mt). © oswaldo braga de souza/ISA
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Pecuarista conta com ajuda de ONG
para reflorestar suas terras
Daniela Chiaretti

publicado no Valor Econômico em 10/9/8

E

m 2005, o produtor rural Luiz Castelo assinou um

desmatada. Tem 10 mil cabeças de gado em 13.500

termo de ajustamento de conduta com a Secretaria

hectares de terras.

Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso. “Foi
voluntário, eu queria resolver meu passivo ambiental”,
diz o pecuarista, dono da Fazenda Bang Bang, em São

O fazendeiro parece ter tomado gosto pelo olhar
ambiental nos negócios.
Ontem, ele circulava em Cuiabá, entre representantes

José do Xingu, no noroeste do Mato Grosso. “Tenho

de povos indígenas de cocar, pequenos agricultores,

350 hectares de área para recuperar”, conta. Gastou

pesquisadores e ambientalistas no seminário “As

R$ 140 mil na empreitada. “Não é investimento, é

mudanças no clima e a agricultura de Mato Grosso:

obrigação legal”, reforça. Castelo é pioneiro na região

impactos e oportunidades”, que reuniu 170 pessoas.

em se preocupar com a mata ciliar dos córregos de

“Não tinha conhecimento ou tecnologia para isso e

sua propriedade (que compõem a bacia do rio Xingu)

busquei o ISA”, conta, citando a parceria com o Instituto

ou em refazer a reserva legal de floresta nativa que foi

Socioambiental, ONG com trajetória de atuação junto
a povos indígenas e que há 4 anos

Castelo é pioneiro na região em
se preocupar com a mata ciliar
dos córregos de sua propriedade

lançou a campanha Y Ikatu Xingu, em
defesa das cabeceiras do rio.
O primeiro contato, evidentemente,
teve constrangimentos de ambas as
partes. “Lembro da hora de pagar
a conta do primeiro almoço entre a
gente. Quatro pessoas, quatro cartões

de crédito na mesa. Ninguém queria ser convidado do
outro”, diz Castelo.
Técnicos do ISA têm ajudado na escolha das
espécies para plantar, em como e quando semear, e até
onde buscar as sementes. “Por que onde se compram
sementes de pequi e baru? Na loja da esquina não
tem”, diz Marcio Santilli, coordenador do programa de

Luiz Castelo. © Gustavo vieira/Isa

mudanças climáticas do ISA. A ONG desencadeou o
processo de coleta das sementes junto aos indígenas,
por exemplo, ou anunciando o interesse em rádios locais.
“Estou me estruturando para começar a exportar”,
diz Castelo. Na iniciativa, teve o apoio do grupo Pão
de Açúcar, para quem venderá a carne. A rede varejista
incluiu o fazendeiro no Projeto Tear (Tecendo Redes
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Sustentáveis), que tem por objetivo estabelecer práticas de

Embrapa Informática Agropecuária - o que dificulta

responsabilidade social, coordenado pelo Instituto Ethos.

estudar as mudanças do clima.

A experiência de Castelo ainda é pouco comum

O secretário do Meio Ambiente, Luis Henrique

em um Estado que apenas recentemente começa a se

Daldegan disse que o Mato Grosso vem fazendo a sua

preocupar com o tema ambiental e costuma competir

parte. “A redução do desmatamento no Estado é sensível

com o Pará no ranking dos campeões de desmatamento

e visível, embora algumas pessoas não queiram enxergar”,

da Amazônia Legal. O Mato Grosso, segundo maior

afirmou. “O céu está azul”, disse, olhando para fora. Por

produtor de grãos do Brasil, tem poucas estações

aqui, céu sem fumaça em setembro pode ser sinal de que

meteorológicas, lembrou Giampaolo Pellegrino, da

o plano de combate às queimadas está surtindo efeito.

A CAMPANHA Y IKATU XINGU tem o objetivo de movimentar a
região das cabeceiras do rio xingu pela recuperação e conservação
das matas ciliares que protegem suas nascentes. a degradação
ambiental na região ameaça a qualidade de vida de 10 mil índios e
de cerca de 250 mil não-indígenas em 35 municípios do nordeste do
mato grosso.

PARTICIPE CLICANDO WWW.YiKatuxingu.org.br
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Tecnologia é chave para enfrentar
as mudanças climáticas

é notícia

Gisele Neuls e Maria Elisa
Instituto Centro de Vida (ICV)

O primeiro dia do seminário As Mudanças no Clima e
a Agricultura de Mato Grosso: impactos e oportunidades
terminou com uma lição comum: é preciso melhorar as
tecnologias de produção no campo para enfrentar qualquer
um dos cenários de mudança no clima que estão sendo
desmatamento em mato grosso. © André Villas Boas/ISA

apontados pelos especialistas como o futuro que nos espera.
Que as mudanças vão ocorrer a comunidade científica
já não tem mais dúvidas. As incertezas giram em torno de
quão severas elas serão. Alguns sintomas do que está por vir
já começaram a ser sentidos em todo o planeta, com secas,
enchentes e furacões cada vez mais frequentes e severos.
Os cientistas são cautelosos em afirmar que há uma relação
causa-efeito entre as mudanças no clima e esses eventos
extremos, mas é fato que eles têm se intensificado nos
últimos anos por conta da interferência
humana no ambiente.
“Além de elevar a temperatura
do planeta, as mudanças no clima
afetarão os regimes de chuva. A
Amazônia e o estado de Mato Grosso
serão afetados por essas mudanças
e pela intensificação de eventos

Como manter a economia agropecuária,
responsável por boa parte do superávit
primário do país nos últimos anos, sem
abertura de novas áreas?

extremos. Há necessidade de medidas
de adaptação a essas mudanças” aponta Antonio Ocimar

Reduzir o desmatamento para diminuir as emissões

Manzi, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da

brasileiras e atenuar o aquecimento global coloca

Amazônia (Inpa).

um problema delicado para o Brasil: como manter a

Em sua apresentação, Manzi mostrou o tamanho da

economia agropecuária, responsável por boa parte

responsabilidade do Brasil sobre suas florestas. Os dados

do superávit primário do país nos últimos anos, sem

mostram que a floresta amazônica armazena uma grande

abertura de novas áreas?

quantidade de carbono, da ordem de 10 vezes a emissão

Em sua apresentação, o pesquisador da Embrapa

anual global de gases de efeito estufa. Ao lado disso, o

Informática Agropecuária Giampaolo Pellegrinno, aponta

desmatamento da Amazônia libera gases para a atmosfera

um caminho: a solução da crise que ameaça a existência

calculados em 3% das emissões anuais globais – no Brasil,

da espécie humana exige mudar o modelo atual de

isso representa pelo menos a metade das emissões.

gestão dos recursos naturais. “Temos que substituir

“A redução dos desmatamentos, além de conservar a

um sistema político baseado no crescimento e na

biodiversidade, contribui para atenuar o aquecimento”.

competição excludente para um outro modelo que teria
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consórcio de milho e gado na fazenda certeza (mt). © oswaldo braga de souza/ISA

é notícia

gado em área isolada com água canalizada em bebedouros na fazenda certeza (mt). © oswaldo braga de souza/ISA

Uma das soluções (...) é a integração lavourapecuária (...). O sistema sugere o consórcio de
pastagem para o gado, cultura de grãos, como
a soja, o arroz e o milho, e também de espécies
para a produção de agrocombustíveis, como o
girassol. (Gisele Neuls e Maria Elisa)
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que considerar os recursos limitados da Terra e visar uma

e adoção de novas técnicas e sistemas de produção,

colaboração que inclua a toda população”.

como sistemas agrosilvipastoris, plantio direto, rotação

Se a resposta parece utópica, considerar os dados
do estudo da Embrapa Aquecimento Global e a Nova

de culturas e integração lavoura-pecuária. As tecnologias
existem, urge que sejam adotadas.

Geografia da Produção Agrícola no Brasil, do qual
Pellegrino é um dos autores, pode dar concretude à
ideia. O estudo mostra que o aquecimento global pode

Integração lavoura-pecuária

Uma das soluções apresentadas durante o evento

comprometer a produção de alimentos, levando a perdas

para diminuir os impactos da agropecuária no ambiente

que chegam a R$ 7,4 bilhões em 2020, podendo atingir

e aumentar a produtividade das propriedades rurais é a

R$ 14 bilhões em 2070. A soja deve ser a cultura mais

integração lavoura-pecuária, apresentada pelo pesquisador

afetada. No pior cenário, as perdas podem chegar a 40%

da Embrapa Arroz e Feijão, Flavio Jesus Wruck. O sistema

em 2070, levando a um prejuízo de até R$ 7,6 bilhões.

sugere o consórcio de pastagem para o gado, cultura

O estudo considerou os diversos cenários de mudanças

de grãos, como a soja, o arroz e o milho, e também de

no clima calculados pelo Painel Intergovernamental

espécies para a produção de agrocombustíveis, como o

de Mudanças Climáticas (IPCC). O objetivo foi avaliar o

girassol. De acordo com Flavio Wruck, a propriedade passa

impacto econômico-financeiro das mudanças climáticas e

a ser produtiva durante todo o ano e possibilita a engorda

propor ações de adaptação e mitigação para minimizar os

do gado durante a seca pela melhora na qualidade

seus efeitos nos próximos 50 anos.

da pastagem. A integração da pecuária com a lavoura

As ações mais óbvias propostas pelo estudo incluem a

também possibilita a redução dos custos de produção.

eliminação de queimadas, a utilização de biocombustíveis

“A implantação do sistema diminui o uso de agrotóxicos,

e o reflorestamento. Mas não param por aí. Giampaolo

fungicidas e adubos químicos. E, pela diversificação da

afirma que há espaço para o Brasil manter e até mesmo

produção, diminui os riscos de mercado da atividade

melhorar seu desempenho na agricultura e na pecuária,

agrícola”. O sistema também pode ajudar a diminuir a

mesmo considerando a necessidade de reduzir as

pressão pela abertura de novas áreas agrícolas, o que

emissões do desmatamento. A chave é aprimorar as

beneficia diretamente a redução das emissões de gases

tecnologias de produção, com melhoramento genético

efeito estufa.
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Resultados dos grupos de trabalho
abertura

Que tu vai fazer que tu vai fazer quando nessa terra parar de chover
Que tu vai fazer que tu vai fazer quando nessa terra parar de chover
Eu tenho certeza que tu vai morrer

Maria Maia: Primeiro lugar desculpa se Maria Maia
falhar com alguma coisa que ela fica meio tímida no
meio de tanta gente, está bom? Então gente, essa

Eu tenho certeza que tu vai morrer
Homem, homem, homem que planta soja e capim
Eu tenho certeza isto é o fim

música pode até servir um pouco de crítica também

Eu tenho certeza isto é o fim

porque na verdade minha música é tudo feito em

Homem, homem, homem que planta soja e capim

prol do meio ambiente e preservação da natureza

Eu tenho certeza isto é o fim

então eu fiz essa música é assim, o título dela é
Homem e ela começa assim:

Eu tenho certeza isto é o fim
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
Homem, homem, homem não acabe com a vida
Eu tenho certeza que dela precisa
Homem, homem, homem não acabe com a vida
Eu tenho certeza que dela precisa
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
Homem, homem, homem não acabe com as matas
Eu tenho certeza que ainda vai melhorar
Homem, homem, homem não acabe com as matas
Eu tenho certeza que esse clima vai mudar
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
Homem, homem, homem
Vamos se reeducar, Em vez de desmatar é hora de reflorestar
Homem, homem, homem
Vamos se reeducar, Em vez de desmatar é hora de reflorestar
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
A destruição está grande demais
E a natureza não aguenta mais
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resultados

GRUPO AGRICULTURA INTENSIVA
E da AGROINDÚSTRIA
Apresentadora do Grupo Agricultura Intensiva
e da Agroindústria: Nós tentamos fazer uma síntese do

acontece com as pequenas espécies e também com as

que nós discutimos, sobre como as mudanças climáticas

do uso de recursos hídricos. O problema da agricultura

podem impactar a agricultura intensiva e a agroindústria.

intensiva é que ela tem desperdício com os pivôs centrais.

Como o governo e o terceiro setor e o próprio setor

Desperdiçam de 70 a 90% do uso da água, e isso numa

produtivo, podem refletir igualmente para apresentar as

situação vindoura de problema de escassez e conflitos de

soluções para os problemas decorrentes das mudanças,

recursos hídricos, embora Mato Grosso não se defronte

com o objetivo de que essa agricultura intensiva e a

hoje propriamente com uma questão de carência hídrica,

agroindústria se tornem realmente sustentáveis. Então essa

mas é um problema que isso pode acontecer no futuro se

é a síntese, pois as soluções vêm desse compartilhamento

esses conflitos pela escassez se acirrarem.

de ideias, de pesquisa, de esforço técnico para que a gente
vença os problemas daí derivados.

espécies silvestres. Pode haver o aumento dos conflitos

Outro problema em Mato Grosso, e a primeira
palestra mostrou isso, nas estações climatológicas, por

Uma coisa muito importante de ressaltar é que na

todo país há uma produção de dados muito farta sobre

realidade o nosso grupo não tinha ninguém nem da

o Estado de São Paulo e Paraná, mas em Mato Grosso

agricultura nem da agroindústria. Então é uma reflexão

essa obtenção de dados é muito escassa. Então um

de técnicos que trabalham na Sema e na Unemat, é uma

problema identificado é essa falta de dados que possam

reflexão técnica apenas. Faltou para gente essa parte

nos municiar tecnicamente na projeção de dados dos

mais prática. Então nós não pudemos dar
ouvido para quem vive o problema, nós
temos só as nossas reflexões. A gente
tentou colocar o máximo possível do que
discutimos para depois compartilhar isso,
para todos terem isso em mãos.

(...) um problema identificado é essa falta de
dados que possam nos municiar tecnicamente
na projeção de dados dos impactos futuros.

Um dos impactos seria alteração do
ciclo de produção. Partimos do pressuposto, a hipótese
básica é que até o final do século, 2070, 2100, teríamos
a alteração de 2 graus centígrados de mudança na
temperatura. O que isso adviria para própria agricultura, a
proliferação de transgênicos, os melhoramentos genéticos
Gustavo Nascimento/ICV

de sementes? A gente teme que isso possa se desdobrar
como efeito dessas mudanças. Também na alteração
da dinâmica populacional dessas espécies de micro
fauna e também microorganismos. Nós, seres humanos,
temos uma relativa capacidade de adaptação, o que não
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(...) a agricultura, que tem desperdícios com os pivôs
centrais, desperdiça de 70 a 90% do uso da água

Pivô central em área agrícola que faz divisa com o rio Suiá-Miçu (MT). © André Villas Boas/ISA

impactos futuros. Também os processos ecológicos do

de novas plantas ou de agrotóxicos, que podem

ecossistema devem ser analisados. Sobre isso eu acho que

comprometer o solo também. É uma decorrência natural

a Ligia pode explicar melhor, porque ela nos apontou nas

de vários acontecimentos, de vários impactos simultâneos.

reuniões do grupo, ela é bióloga e sabe explicar melhor.

Quando a gente colocou o impacto nos ecossistemas é no

dificuldades na sua dinâmica populacional. O que isso

sentido de que, além da agricultura, esse aumento de
temperatura pode trazer, para todos os bichos da
fauna silvestre e para as plantas também, alterações
na cadeia alimentar porque de repente uma espécie
se extingue, a outra se sobrepõe. Então é toda uma

significa? Significa que os seres humanos, os mamíferos

alteração real nos ecossistemas que vai além da agricultura.

Lígia, bióloga da Sema: pensando nesse aumento da
temperatura ao longo de muitos anos, é certo que as
pequenas espécies de insetos vão começar a sentir as

maiores, eles tem mais capacidade de adaptação, são
mudam muito o ciclo de vida desses pequenos bichos, por

Apresentadora do Grupo Agricultura Intensiva e
da Agroindústria: São as nossas recomendações, nosso

isso novas pragas podem surgir na agricultura. Decorrente

grupo se dividiu em recomendações para o governo,

disso também, novas tecnologias para desenvolvimento

ONGs e academia. Nós não fizemos recomendações

menos sensível para eles as pequenas alterações, mas elas
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a dinamização do Fundo Ambiental do Estado, que já

mais limpa. Essas linhas de créditos diferenciados
para incentivar esse método alternativo de produção
como manejo entre pasto integrado, entre pasto
de agricultura que foi falado ontem. Essa linha de

existe, só que o que nós pretendemos é que ele seja

crédito específica é importante. Aquele que tiver com

dinamizado e também que seja dado publicidade a todo

uma produção mais limpa recebe determinados créditos,

recolhimento financeiro, para saber se as aplicações

estimulando que a produção da agroindústria se torne

realmente estão sendo destinadas ao meio ambiente. A
nossa preocupação é que os recursos destinados
ao Fundo não sejam revertidos para a questão
da manutenção, de recuperação, ao próprio meio
ambiente. Essa dinamização do Fundo é importante, a

efetivamente mais limpa. Há mecanismos de linhas

publicidade da aplicação e também sugerimos que nós

Conservancy que a ONG já está realizando, então que o

participemos da gestão desse fundo. Maior fomento

Estado incentive que isso se torne maior, amplie.

diretas ao produtor, mas que o governo e as Ongs fossem
os interlocutores desse link que a gente achou necessário.
As recomendações para o governo. Bom, primeiro

também para as pesquisas locais focando as mudanças

de crédito para isso. Também incentivar realização de
inventários de emissões cooperativas. Nós colocamos
incentivar e não realizar, porque também nós vimos
na apresentação da Angélica Toniolo da The Nature

As recomendações para o terceiro setor é realizar esse

climáticas. Que o governo estimule, que destine, por

diagnóstico dos passivos ambientais das propriedades,

exemplo, à Fapemat (Fundo de Amparo a Pesquisa de

que a partir daquela apresentação que ontem nós vimos,

Mato Grosso) recursos específicos concentrados para que

que a TNC, da Angélica, eles estão indo da área de cerrado

essas pesquisas se deem no Estado.

para área de floresta amazônica. Também capacitação

Aplicabilidade da política da educação ambiental. O

dos atores locais para fomentar essas discussões, como

Estado já tem essa política, a Regina pode complementar

esse encontro nosso, esse seminário. Estimular práticas

as informações sobre isso, mas acontece que essa política

semelhantes. Intermediar o debate entre o setor produtivo

tem que ser levada a sério e estendida para chegar aos

e o governo no tocante a legislação, e também com bases

pequenos produtores. Como é que se faz isso com a

técnicas, exatamente como nós técnicos subsidiemos

linguagem que eles podem entender? Não é uma coisa

essa discussão no futuro. A criação de uma rede de

bonitinha de cartilha, mas de experiência de vida. No

compartilhamento das informações obtidas. Não adianta

cotidiano deles como eles podem fazer uma produção

se a Sema obtiver esses dados, ou as Ongs, se a gente não

mais limpa, para gerir melhor o negócio deles na relação

compartilhar. Então nós sugerimos a criação dessa rede

com o meio ambiente. Informações técnicas para o setor

para que compartilhemos as informações.

produtivo, ou seja, que os técnicos se tornem especializados

Que a academia entre com a sua cota para desenvolver

e se dirijam a essas propriedades, a essas indústrias para

essas pesquisas e avaliar novas metodologias de

a divulgação do que é necessário se fazer para evitar

sequestro de carbono aqui em Mato Grosso. A avaliação

as mudanças no clima. Temos muitas dúvidas, como é

climatológica e os estudos hidrológicos, principalmente

que faz para transformar isso em MDL (Mecanismo de

do potencial subterrâneo do Estado. Nós registramos a

Desenvolvimento Limpo)? Essas tecnologias devem ser

sugestão de pesquisar o que nós temos de recurso hídrico

difundidas, melhor explicadas, melhor entendidas para

subterrâneo. Nós temos uma caixa preta nesse tema,

que enfim otimizem essa relação da produção com o meio

com poucas informações do potencial que nós temos.

ambiente. Linhas de crédito específicas para produção

Basicamente é isso gente.
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GRUPO AGRICULTURA FAMILIAR
Apresentador do Grupo da Agricultura Familiar:
meu nome é Adilson e eu sou do Sindicato dos

Outras ações de apoio:

Agilizar as regularizações fundiária e ambiental

Trabalhadores Rurais de Matupá. Vamos apresentar agora

com celeridade, aumentando a estrutura dos órgãos

o que foi posto pelo grupo. A gente reduziu bem as falas

responsáveis por isso. Fomentar linhas de créditos

pra ficar bem prático pra não ficar explicando muito do

que contemplem a diversidade produtiva com as

que já foi colocado, pois é muita coisa e o tempo é curto.

características da agricultura familiar regional em

A agricultura familiar é proposta no apoio à redução de

cadeias sustentáveis. Re-negociações de dívidas, que

impacto das mudanças climáticas.

é o que já está acontecendo hoje. Implementar o
programa para os jovens de 18 a 29 anos. O programa
já está acontecendo, mas a gente quer implementar, e

Proposta da agricultura familiar:

Implementar um programa de apoio à recuperação

esses jovens que ainda não têm o ensino fundamental

das APPs. Implementar política agroecológica,

completo vão participar desse programa. Tem 30

reduzir o uso de insumos químicos, de queimadas

vagas em escolas rurais e eles vão passar dois anos

nas propriedades, usar novos sistemas de pastoreio,

estudando e vão sair como técnicos em agricultura

melhorar a genética do gado leiteiro, utilizar as

familiar. Consolidar o projeto piloto para o mercado

tecnologias de biodigestores para
produção de energia e fertilizantes.
Apoio para implementação
de ações, descentralizações
de assistências técnicas em
extensão rural consorciada com
a capacitação em agroecologia,

Estimular os projetos de recuperação
de reserva legal com fruticultura
e agrofloresta, em sistemas DRS –
desenvolvimento rural sustentável.

que a gente sabe que hoje a
nossa extensão rural não tem
essa capacidade ou não faz essa capacitação nos
assentamentos com a agricultura familiar na parte
de agroecologia. Implementar sistema de prevenção
ao combate do fogo com infraestrutura, logística e
treinamento. Implementar a educação do campo, em
escolas do campo com pedagogia de alternância, que
estão acontecendo e isso vai ser fantástico. Formular
programas de sensibilização sobre a legislação
ambiental de fácil compreensão, como cartilhas,
compartilhando entre os atores sociais.

Gustavo Nascimento/ICV

seria uma coisa nova. Existem alguns programas que
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redução das emissões de gases nocivos ao clima e

daquilo que o outro vizinho está fazendo, “ó, se
você meter fogo lá eu te denuncio, não vai fazer
isso que está errado”. Incorporar a necessidade

desenvolver estudos técnicos na agricultura familiar que

de se combater as mudanças climáticas na política

comprovem a capacidade em contribuir na mitigação

de desenvolvimento territorial. O programa do

das mudanças climáticas. Isso vai ser um apoio muito

Governo Federal Territórios da Cidadania, que já vem

bacana de trabalhar em conjunto com as faculdades,

acontecendo e é importantíssimo hoje para agricultura

onde os jovens vão poder exercer aquele trabalho

familiar. Implementar o pró-ambiente em regime de

na zona rural entendendo melhor as consequências

pólos regionais. Estímulo aos seminários anuais de boas

das mudanças climáticas. Estimular os projetos de

práticas locais, regionais, estaduais e nacionais. Reunir

recuperação de reserva legal com fruticultura e agro

com mais frequência os setores vulneráveis, já que é

floresta, em sistemas DRS – desenvolvimento rural

um problema tão visível a todos, para que possamos

sustentável. Porque hoje a gente já sabe que todo

discutir esses assuntos. E fortalecer as redes de

agricultor é obrigado a reflorestar a área de APP de

comercialização e distribuição.

Redd em regiões pólo do Estado. Ampliar as parcerias
com Faculdades e Universidades para pesquisas de

acordo com o limite dele que é de 20%, agora por que
não dar uma ideia pra ele trabalhar no sistema em cima
do sistema de SAFs (sistemas agroflorestais), no caso

O que o produtor precisa?

Recursos e conhecimentos. Articular a negociação

ele não vai plantar só árvores nativas, ele vai plantar

coletiva de compra e venda. Valorização da floresta

também árvores produtivas. Divulgar e difundir as boas

existente na propriedade. Capacitação em associativismo

práticas da agricultura familiar, marketing, cartilhas com

e cooperativismo. Gestão pública da agricultura familiar

caracterização da agricultura familiar, evidenciando

e licenciamento ambiental. Contrapartida do produtor:

os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais.

Propriedade e mão de obra. Ser ambientalmente sustentável.

Fomentar créditos para máquinas, equipamentos e

Ser multiplicador das boas práticas da agricultura familiar.

tecnologias. Pesquisa de tecnologia específica para
agricultura familiar, Embrapa e Empaer (Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural).

Controle de pragas e doenças.

E produção diversificada, que não é o que está

Porque ontem a gente viu em que a Embrapa está

acontecendo hoje, a gente sabe que a maioria das

trabalhando, mas não está abrangendo a agricultura

familiar é se você assistir ao Globo Rural, mandar uma

propriedades hoje da agricultura familiar só tem
pasto e ele não tem um alface, ele não tem uma
horta orgânica, ele não tem uma horta medicinal,
tudo que ele precisa ele tem que ir na cidade
comprar e não é a realidade com a qual ele vive. Não

cartinha pra lá, a pessoa responde a tua pergunta,

é para isso que ele foi posto lá, ele foi pra lá pra viver

mas isso não resolve o nosso problema. Conab,

bem, e sustentar bem ele com sua família, e não ter que

requisição de produtos e extrativismo de castanha.

ficar comprando alimento que não tem nada a ver com a

Banco de sementes. Compromisso socioambiental

cultura dele, para que ele foi posto lá nesse assentamento.

Monitoramento local,
seria aquela história assim do vizinho cuidar

Agricultura familiar é a solução e não o problema.

familiar. Não tem um projeto voltado à agricultura
familiar e a Embrapa é importantíssima. Hoje o único
lugar onde podemos ver uma influência da agricultura

de cada cidadão e cidadã.

Obrigado a todos.
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GRUPO DA PECUÁRIA
Apresentador do Grupo da Pecuária: bom dia, meu

criação de um sistema de Pré-LAL, pré-licenciamento,

nome é Marcos, eu sou do Instituto Ecocachimbo de

isso através do governo federal e dos governos

Guarantã do Norte. Nós temos um trabalho lá com

estaduais. Eles teriam que definir e planejar as metas

pecuária, com pequenos produtores e também com

de melhoria de qualidade ambiental definindo e

médios e grandes produtores. Participamos do grupo

negociando com produtores as ações imediatas e as

da pecuária junto com alguns pecuaristas, o pessoal da

ações de médio e longo prazo. Nós colocamos aqui

Sema, técnicos de algumas das nossas instituições. Nós

de imediato a questão do desmatamento e queimada.

procuramos sintetizar algumas informações, algumas

Entendemos que o desmatamento é uma questão que

sugestões para a redução de gases através da atividade

se você conseguir mecanismo de zerar o desmatamento

da pecuária. Algumas podem até parecer que não, mas

o impacto é real, aparece na hora, é um negócio de

estão interligados. A primeira delas é a questão da

curto prazo. A queimada é a mesma coisa, porque o

política pública de incentivo à pesquisa ambientalmente

produtor não vai gastar dinheiro para ter que parar

sustentável e mensuração dos impactos causados, por

de desmatar, pode até gastar um pouco mais numa

exemplo, pela diminuição de uso de fertilizantes e pela

tecnologia que ele não precise queimar, mas é uma

emissão de gases de efeito estufa da atividade pecuária

coisa mais fácil. E as questões de médio e longos

no sistema de produção. Nós vimos nas palestras dos

prazos seriam as recuperações das matas ciliares. O

colegas da Embrapa que faltam recursos pra esse

produtor já vem trabalhando na recuperação, às vezes

tipo de pesquisa, e a gente conhecendo um pouco a

ele tem uma propriedade que tem uma grande área

Embrapa falta vontade também, da cúpula da Embrapa

degradada, outros a quantidade é pequena, varia de

de desenvolver trabalhos em cima desses temas.

produtor para produtor e de situação para situação,

Não tem nenhum patrocinador que incentive
a redução de fertilizante. A Bunge, que paga a
pesquisa da Embrapa, não vai financiar isso!

então o licenciamento final seria na hora que o produtor

Então muitas vezes a técnica adotada pelos pecuaristas,

seu processo, já receberia autorização para continuar

de maneira geral, seja ele com consciência ambiental

trabalhando desde que não cometesse essas infrações,

ou não, estão restritas ao que se conhece, ao que lhe

do desmatamento e da queimada, e aí é lógico que

é passado. A questão do metano, por exemplo, foi

quem saísse fora perderia a autorização para trabalhar.

muito comentado, mas até agora no meio pecuário

Outra questão é a forma como é feita a fiscalização.

pouca gente discute isso. Tem pouca informação a

O Joel, da Sema, tinha comentado que isso já está

respeito. Então como vamos trabalhar a redução dos

sendo discutido, inclusive aprovado, isso é ótimo, só

gases se não temos uma informação técnica precisa

que nós que trabalhamos com produtores, a gente

e repassada sobre o nosso sistema de produção? A

só acredita na hora em que está funcionando, então

segunda questão é com relação aos licenciamentos. A

enquanto não passar as crises do acordo e tal, pra nós

forma como é feito os licenciamentos ambientais hoje

não existe ainda, porque quando o camarada chega

para propriedade rural é errada. A proposta seria a

pra multar ele faz o que está escrito na lei, multa. Então

estivesse todo adequado, mas a partir do momento
em que ele começou, em que ele deu entrada, no
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envolvidos e vai surgir ali uma proposta diferenciada
e outra que você vai ter um assentamento em cima,
duzentas, trezentas propriedades que já vai envolver o
Incra, vai envolver outro órgão que tem que ser incluído
na definição. Então a proposta é além dessa questão da
PRE-LAL (pré-licenciamento) que isso seja discutido em
Gustavo Nascimento/ICV

forma de microbacias, essa é a parte da recuperação.
A parte imediata é parar tudo. Parou com o
desmatamento. Só assim teremos uma contribuição
para diminuir as emissões de gases geradores de
efeito estufa. Com essas ações imediatas a pecuária
já vai ajudar muito. A terceira sugestão

O que nós temos que ter é mais
produtores na legalidade, e se
adequando cada vez mais as normas e
não restringindo o trabalho deles

é sobre um sistema de informações,
massificando a troca de experiências
e intercâmbios com criação de
grupos demonstrativos. A proposta é
que as organizações de produtores,
organizações não governamentais
ou até o próprio governo, promovam
mais intercâmbio entre os produtores

acreditamos no que está pronto. Outra questão é a

de diversas regiões pra divulgar as iniciativas que já

forma como isso seria feito, não na forma apenas das

existem. Tanto entre pequenos, médios e grandes

propriedades, mas no contexto das microbacias. Esse

produtores. Aqui no Estado de Mato Grosso mesmo

trabalho de recuperação, esses acordos envolvendo os

temos vários tipos de trabalho inovadores. Estes

produtores, deve levar em consideração as articulações

intercâmbios são muito importantes e têm um resultado

Porque microbacia? Porque envolve
características comuns dos produtores de uma
determinada região. E essa forma de recuperação

muito grande na difusão de tecnologias. Sugerimos

seria interessante que fosse discutido com os produtores

determinada metodologia prática. Não é aquela questão

e sair com as propostas e prazo definidos. Qual forma

de metodologia científica, é uma questão prática.

de recuperação será usada pra essas áreas? Nós temos

muito grande nos focos de queimada através desse

Um grupo numa região ou num assentamento
ou um grupo de produtores que conseguiu, ele
está fazendo um trabalho com pecuária que
está dando certo. Que tem todas as questões
ambientais bem resolvidas. Levar um pessoal lá
pra ver, produtor com produtor sabe conversar.

tipo de iniciativa. Até porque você vai ter às vezes

Cada um tem o seu interesse em saber qual a técnica

uma microbacia que tem meia dúzia de produtores

mais viável ou não pra ele trabalhar.

na microbacia.

exemplos de trabalhos desenvolvidos em Guarantã
mesmo, na minha região com relação às queimadas,
onde foram feitos protocolos e o pessoal definiu como
ia utilizar o fogo, como não ia. Tivemos uma redução

grupos demonstrativos que incluam alguns grupos de
produtores ou de propriedades, onde fosse aplicado
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(...) a atividade da pecuária é uma atividade da
agricultura normal, produção de capim, você tem
serviços que você tem que fazer no momento certo,
senão ele não tem o efeito desejado.

fazenda de gado em s. josé do xingu (mt). © Pedro Martinelli/ISA

Cassiano: eu queria fazer uma colocação, a gente tem

uma das sugestões do grupo seria que os organismos

aqui várias ferramentas hoje que podem ajudar a evitar

representantes dos produtores, tanto os sindicatos rurais

as queimadas. O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa

quanto os sindicatos de trabalhadores, recebam esse tipo

Espacial) tem um sistema onde você pode cadastrar sua

de informação. Também não é só receber, pois às vezes

propriedade lá, criar polígono, por exemplo. Pode ser

cai no e-mail e ninguém lê, mas promover encontros para

no Google Earth mesmo, você cadastra lá e quando tem
manda um e-mail ou uma mensagem por celular avisando.

debater as informações sobre as novas tecnologias. A outra
sugestão seria a desburocratização do licenciamento.
O licenciamento sendo feito por atividade produtiva

São ferramentas tecnológicas que a gente tem aí, e que a

e não por tratos, por fragmentos dessa atividade. Isso aqui

grande maioria das pessoas não conhece. Essas tecnologias

pode parecer que estamos preocupados só com a questão

têm que chegar também na ponta. Assim como todas as

do licenciamento, mas essa burocracia coloca a maior parte

outras ferramentas e informações específicas. Dentro disso,

dos produtores na ilegalidade e o produtor quando ele se

algum foco de queimada próximo ou na propriedade, ele te
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vê na ilegalidade e não consegue uma solução pra sair,

que devem ser feitos no momento certo, senão ele não

ele para. E aí o que acontece com o problema? Ele não

tem o efeito desejado, e muitas vezes a licença não sai

diminui, ele vai aumentar. O que nós temos que ter é mais

no tempo correto.

produtores na legalidade, e se adequando cada vez mais

Outra sugestão importante é a descentralização

às normas e não restringindo o trabalho deles, senão nós

dos licenciamentos. Hoje são todos em Cuiabá. Há uma

vamos ter diminuição de produção e mais problemas

menor autonomia para os escritórios regionais, e há uma

ambientais. Vai ser aquele negócio de multa executada,

demora também inclusive em punição a quem não está

multa aplicada, multa não paga, contestada na justiça
e por aí vai. O problema ambiental vai continuar assim.

se adequando. A quinta proposta seria a promoção de
reuniões setoriais entre segmentos especializados,

Colocar esses produtores na legalidade é essencial para

tivemos produtores no nosso grupo, mas poucos, ainda

todos os setores. Tanto da agricultura familiar quanto para

poderia ter mais. Essas reuniões ajudam a aproximar

os grandes e médios produtores.Facilita muito o trabalho

e a difundir as técnicas de cultivo.
Para concluir, outra grande proposta, que é a

dos órgãos ambientais.
Por exemplo, o camarada quer tirar uma licença pra

questão do bio boi. Estimular o estudo dos sistemas de

pecuária, certo? Dali três anos ele precisa fazer uma

produção, a criação de metodologias de trabalho pra

recuperação de um pasto, ele precisa ir lá fazer uma nova

pecuária, informações técnicas, e que se desenvolva

comunicação, recolher uma taxa, para adquirir a licença

metodologias onde um balanço de emissão de gases de

pra ele fazer a recuperação. Bom, se ele tem atividade

um determinado sistema possa gerar um crédito, não em

pecuária, no licenciamento, se ele já declarou as áreas de

valor de dinheiro, mas em quantidade, de gases nocivos,

pastagens com mapa, definiu a aguada, como ele está

metano, CO2 e os gases nítricos que serão evitados com a

utilizando, ele tem a licença para trabalhar, subentende-se

metodologia sustentável. Essa metodologia tem que ser

que se ele vai precisar fazer uma reforma no pasto. Não

repassada porque na hora de avaliar só o animal em si,

há porque os órgãos ambientais ficarem se preocupando

as possibilidades são pequenas no caso do metano, ou

com este tipo de coisa, existem questões muito mais

você reduz a idade do abate ou você reduz o rebanho.

importantes que os órgãos ambientais têm que fiscalizar

Reduzir o rebanho é de acordo com o comércio, demanda

mais a fundo e não ficar perdendo tempo com isso,

e oferta, reduzir a idade do abate, pode ser reduzido, mas

mesmo que ele não adote um sistema sustentável, nós

tem que ser comparando a cadeia completa porque de

sabemos que tem atividade pecuária, tem que fazer

repente adotando uma determinada técnica esse balanço

roçado, tem que fazer manutenção de cerca, tem que

de gás no final vai gerar até um crédito não um déficit,

fazer recuperação de pastagem, agora se ele adota uma

de gases reduzidos. Isso pode ser depois convertido em

ou outra atividade que elimina isso aí, ótimo, mas não tem

algum tipo de incentivo para os produtores que adotarem

que ficar correndo atrás desse tipo de problema.

essas técnicas, do bioboi, ou gado orgânico, assim como

A atividade da pecuária é uma atividade da
agricultura normal. Produção de capim. Existem serviços

para o gado de leite que não tem abate. Pessoal é isso aí.
Bem sintetizado.
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GRUPO AGRICULTURA INDÍGENA
Apresentadora do Grupo da Agricultura Indígena:

o tempo. O tempo de como era para os anciões e como

Meu nome é Isabel Bakairi e nós vamos apresentar

eles viam essa natureza e como eles estão percebendo

os resultados desses dois dias de trabalho em que

hoje essa mesma natureza. Nós temos aqui o pajé, ele

a participação das nossas lideranças tradicionais foi

está explicando pra gente, que está muito diferente, os

muito importante: Marawe Kaiabi, Ntoni Kinsedje, o

espíritos estão falando que se não for feito nada para

cacique Tininim Yudjá, Sipassé Xavante, Darlene Bakairi

intervir nessa destruição vão acontecer coisas que vão

e Patchikó Panará. Nós indígenas somos assim, nós

prejudicar o próprio homem, nós estamos aqui nesse

caminhamos juntos com nossos anciões, ouvindo

planeta e queremos viver bem, não é isso?

os nossos pajés e o nosso desafio hoje é aliar estes
conhecimentos novos com os tradicionais do nosso

Winti Suyá: complementando um pouco. Antes de

povo. Eu como jovem indígena estou aqui falando para

vocês homens brancos chegarem aqui na terra, na nossa

vocês, nós fazemos faculdade também, nós fizemos uma

terra, como vocês sabem que todo mundo fala que o

leitura da nossa sociedade, e do que está acontecendo

índio é brasileiro de verdade. Antes dessa chegada, a

nas nossas vidas nesses próximos anos, nós queremos

gente nunca destruiu como a gente está vendo hoje.

participar da construção das políticas existentes e

Vocês chegaram e vinham avançando e acabando

queremos contribuir com os povos não indígenas e com

com nossos povos e isso é verdade. A gente tem uma

a humanidade. Assim como os conhecimentos que
vocês possuem são importantes para a gente, a
gente acredita que nossos conhecimentos e nossa
espiritualidade também são importantes. Nossa

resistência e continua vivendo nessa terra, nos cerrados,
na mata atlântica, em todos esses biomas diferentes
onde vivemos. Nós indígenas acreditamos que com

da lua, do sol, do tempo. Existe o tempo de plantar e

o nosso jeito de ver o tempo, a natureza indica
em que época a gente pode plantar, que época a
gente pode caçar, que época a gente pode pescar.

de colher. Alguns sinais são respeitados. Por estarmos

As coisas que a gente precisa pra sobreviver. Nossas

mais perto da natureza, a gente faz uma leitura mais

lideranças eles estão vendo essas mudanças hoje em dia,

próxima de quais são as épocas em que nós podemos

eles listaram algumas explicações que eles mostraram

plantar. Não destruímos qualquer lugar pra fazer a roça.

pra nós. E assim a gente está mostrando aqui como a

A gente ouve primeiro os espíritos da mata falando

gente trabalhou nesses dias de trabalho. Foi importante

onde o solo é fértil. A gente acredita que as árvores são

esse seminário. Convidar a gente para compartilhar

nossos parentes, os pássaros, o rio fala conosco. Isso

esse pensamento, para pensar de que jeito a gente

é comum também a todos os povos, como eles estão

pode ajudar vocês com o nosso pensamento. Não sei

percebendo aqui, essas lideranças aqui são lideranças de

se vocês vão captar nosso pensamento, se vale ou não

várias etnias, mas o que sentimos hoje em nossa aldeia

vale pra vocês, isso que é importante, se vocês acreditam

é igual, mudança do rio, no ciclo das águas. Nós esses

no pensamento indígena? Ou vocês só acreditam no

dias tentamos sintetizar como que está a nossa vida na

pensamento de vocês, cientistas e pesquisadores. A

nossa aldeia, o que mudou. Nós trabalhamos muito com

gente também tem esse olhar. Por isso é importante

agricultura indígena é regida pelos ciclos da chuva,
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a gente estar aqui também compartilhando esses

quem não sabe vai fazer isso, e a nautreza também está

pensamentos juntos com vocês.

sentindo o que a gente está fazendo com ela. É a mesma
coisa que acontece conosco, os seres humanos. Como

Apresentadora do Grupo da Agricultura Indígena:

vocês homens brancos também judiam dos parentes

existe um pensamento indígena que diz o seguinte

de vocês. Como um homem rico que tem dinheiro

“Nós estamos reunidos e vemos que os ciclos da vida

para se alimentar e aqueles pobres estão sofrendo.

continuam, a nós foi dada a missão de vivermos em

Acontece a mesma coisa com a natureza. O homem está

equilíbrio e harmonia uns com os outros e com todas

acabando com a natureza dos animais, eles também

as coisas vivas, agora nossos pensamentos são um”.

estão procurando comida pra sobreviver e isso também

Nós, indígenas, estamos conhecendo as informações

causa problema para nós. Nós, indígenas, conhecemos o

científicas e explicando também para nossa nova

mundo desta forma, eu não sei se vocês homens brancos

rapazeada que não conhece esse tipo de coisa. O que

pensam igual a gente. Pensam no futuro dos nossos

a gente conhece é o que era antes, por isso nós viemos

filhos e netos. Eu não sei se vocês olham pra isso igual

respeitando a natureza e tudo que tem aqui na Terra.

a gente olha. Talvez algumas pessoas pensam só nele,

E hoje estão aí as mudanças climáticas. Todas as coisas

os velhos de hoje. Nós não, nós estamos preservando o

que tem na natureza, eles são igual a gente, são seres

que temos para o futuro que está vindo. Pensando que

humanos, vivem que nem a gente. Quem não conhece

o futuro tem que chegar pra ver também a natureza, ele

não sabe. Hoje com essas destruições, desmatamentos,

não pode chegar pra ver a destruição, é isso que a gente
pensa, por isso que a gente respeita muito

(...) isso que é importante, se vocês
acreditam no pensamento indígena?
Ou vocês só acreditam no pensamento
de vocês, cientistas e pesquisadores.

a natureza e fala para o nosso filho respeitar
também. A gente não estuda igual à vocês
estudam pra entender as coisas, mesmo assim
nós também olhamos e entendemos das
coisas. Minha intenção em dizer isso é para
ver se a gente chega num acordo. Não sei se
a gente vai conseguir chegar para combater
essa coisa que está acontecendo com o clima.

O mundo inteiro está preocupado e nós indígenas
sabemos disso. Mas o povo de vocês tem muitas
pessoas, a população branca é muita gente. Eu não sei
se todo mundo vai entender o que a gente está falando.
Espero que todos tenham essa consciência para ver se

Gustavo Nascimento/ICV

a gente consegue resolver alguma coisa. Mas não sei se
a gente vai conseguir isso, porque tem muita gente pra
conscientizar. Eu estou colocando isso pra vocês porque

nós indígenas trabalhamos na nossa aldeia com
machado, facão, foice, pra roçar, pra derrubar,
pra plantar. Mas vocês não, vocês têm outro tipo
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Nós, indígenas, trabalhamos na nossa aldeia com
machado, facão, foice, pra roçar, pra derrubar, pra plantar.
(...) O facão, o machado não derruba uma coisa grande.

Vista aérea da aldeia Ngoiwêrê, do povo Kisêdjê, no parque indígena do xingu (mt). © André Villas Boas/ISA

de equipamento, usam máquina, vocês não estão
fazendo com sua mão, vocês usam máquina pra
cavar, pra derrubar. A gente trabalha diferente, a

buscar soluções, e também assim estamos buscando

gente usa esses equipamentos, mas em pequenas roças,

gente pensa em desenvolvimento econômico nas
nossas áreas também.

não é igual a máquina que vai mesmo derrubar tudo. O
facão, o machado não derruba uma coisa grande. Por

aliados como o governo e as Ongs. Mas a gente quer
participar dessa construção e desenvolvimento, hoje a

Uma das propostas que fizemos em grupo: algumas

isso que hoje com esse desmatamento a terra começou

reservas têm áreas que estão degradadas. O Horto

a esquentar, esquentar muito, as pedras vão esquentar

Florestal ajudaria a replantar matas nas beiras dos

junto, a temperatura vai aumentar. Isso é verdade mesmo,

rios. Apoio do estado na facilitação da burocracia para

está crescendo a temperatura. Nas nossas reservas aqui

projetos indígenas, porque hoje em dia os editais são

no Estado de Mato Grosso, não dá pra dizer que nós

extremamente complicados para populações indígenas

não temos problemas, nós temos problemas e queremos

acessar os recursos do governo para os sistemas agro
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florestais de técnicas tradicionais. Apoio técnico e

estamos diretamente ligados a isso, bem próximo. Nós

financeiro para ampliar nossos plantios e fazer
adaptação de cultivos tradicionais. Para isso é

achamos que essa conversa está atrasada, que poderia ser
feito essa conversa bem antes, com todos os segmentos.

preciso técnicas, materiais, equipamentos, para isso
é preciso políticas públicas, construção da política

Winti Suyá: a gente colocou essas sugestões pensando

pública. Investimentos para recuperação das matas

como a gente pode também colocar nossas propostas

e repovoamento da fauna dessas terras que estão

para os indígenas que têm que participar. Também

degradadas, não deixar madeireiros entrar em terras

fazer alguns seminários dentro da comunidade para

indígenas, não só, esses foram só alguns que foram

a comunidade entender o que é isso. Porque até o

citados, mas também existem outros. Algumas terras

momento não chegou ninguém para explicar para a

indígenas, que fazem invasão essas coisas todas, maior

comunidade indígena. No caso quem trabalha com

proteção dessa reserva. Não vamos mais alugar pastagem

as terras indígenas, as Ongs, têm que levar essas

para brancos, vamos deixar o capim crescer. Garantir

mensagens e levar os técnicos para explicar o que é

discussão sobre a continuidade das discussões sobre o

isso. O que seria essa discussão para comunidade,

mercado de carbono e mudanças climáticas. Mas tem

qual é o olhar indígena sobre isso. Esse negócio de

que ser um programa permanente com participação

mercado de carbono a gente precisa discutir, entender

ampla para todos os segmentos. Criação de peixes e

o que é isso. O que é carbono? Será que é fumaça?

animais silvestres, apicultura. Fortalecer os jovens.
estar desenvolvendo em territórios indígenas. Garantia

Poeira? É que isso que a gente quer entender
também. Como é que a gente pode fazer junto pra
fortalecer a ideia. Os países estão discutindo aí e nós

da demarcação de terras indígenas, principalmente as em

indígenas nem estamos discutindo isso aqui. A gente

andamento. Nossa população hoje cresce e futuramente

não está enxergando então como a gente vai chamar

queremos garantir para pessoas que vão vir o espaço

esse nome “carbono”? Isso é importante quem tem esse

para formação de políticas públicas de geração de renda,

interesse, quem trabalha com os indígenas. no caso as

respeitando a natureza e o modo de viver indígena.

Ongs, vão lá na comunidade e expliquem sobre isso,

Queremos a participação do indígena, o pensamento em

também porque vocês participam disso, é importante

toda discussão ligada ao meio ambiente, reformulação

você chegar na comunidade e explicar também sobre

do código ambiental do Mato Grosso e fórum estadual

isso, não só sobre projeto, o clima está mudando, a

de mudanças climáticas. Queremos participação indígena

gente precisa ouvir, saber direitinho para compartilhar

em toda discussão ligada ao meio ambiente porque nós

pensamento junto com vocês.

O comércio de raiz. São mercados alternativos que podem
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Debate entre os
participantes e os grupos
Temos as nossas quatro apresentações feitas, agora é

sentido, nós, seres humanos, temos mais capacidade de

o momento de fazer uma conversa do que percebemos

nos adaptarmos, mas o microorganismo cria resistência.

dessas apresentações, as nossas perguntas e sugestões.

E aí o que vai acontecer depois disso que nós estamos

Quero convidar uma pessoa de cada grupo para

aplicando? E se a transgenia cruzar com alguma coisa da

compor a mesa pra gente fazer uma conversa sobre as

natureza. O que nós vamos fazer?

apresentações e encerrar a plenária.
O espaço está aberto para as perguntas.

Lígia, bióloga da Sema: na verdade o senhor está
corretíssimo, é isso mesmo. O que a gente quis dizer é

Pergunta: eu queria que o primeiro grupo, agricultura

o seguinte, os grandes mamíferos, os seres humanos, a

intensiva, esclarecesse melhor a questão da adaptação

gente tolera melhor as mudanças de temperatura. Aranhas,

dos microorganismos e também a linha de créditos

escorpiões, os pequenos bichinhos, os aracnídeos, eles

na agricultura. Eu acho que vocês deveriam colocar

tem sim essa capacidade de adaptação, isso é sentido com

“agricultura alternativa”, vocês usaram outro termo aí.

mais facilidade. Por exemplo, uma mulher tem a gestação

Uma sugestão para vocês darem uma olhada nisso. E

de 9 meses, mesmo que aumente 2º na temperatura da

por que só terceiro setor deve realizar o diagnóstico dos

terra a mulher continuará tendo muito provavelmente

passivos ambientais, não teria que ser o governo? Nesse

9 meses de gestação, no entanto para um besouro se
aumenta 2º, o tempo que os

O ciclo vai ficando mais rápido, a
sobrevivência desses bichos que nascem
dos ovos é menor ou pode ser maior.

bichos ficam dentro do ovo não
é mais o mesmo que ele ficava
antes da temperatura aumentar,
então isso vai mudando. O
ciclo vai ficando mais rápido,
a sobrevivência desses bichos
que nascem, dos ovos é menor,

ou pode ser maior. Existe uma alteração geral no

ciclo de vida desses animais, não só desses pequenos
animais mas de algumas plantas que sofrem problemas
com a polinização, são uma infinidade de questões que

Gustavo Nascimento/ICV

decorrem desse aumento de temperatura. O senhor está
corretíssimo, eles se adaptam sim, o problema é que a
gente não sabe como é que a gente vai começar a lidar
com tantas alterações, porque a gente tem tecnologia
hoje para conseguir ir resolvendo, corrigir os problemas

que a gente tem na lavoura, mas isso vai exigir um
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continuo esforço para que a gente consiga resolver,
atender a novas pragas, resolver novos problemas que

burocracia para perceber a demanda, da urgência, e a ONG
tem esse papel talvez de estar na frente, não é?

estarão continuamente se adaptando.

Participante: seu Cassiano, com relação ao mesmo
Apresentadora do Grupo Agricultura Extensiva e
Agroindústria: a gente colocou isso como risco porque

grupo, vocês colocaram que tinha poucos agricultures,

pode demandar mais agrotóxico, uma mutação
que a gente não sabe as consequências futuras
disso aí não, isso é um risco.

do negócio. Eu acho que nesse grupo a gente tem que

e o que a gente comentou é que ficou muito por cima
fazer um aprofundamento porque as ações ficaram muito
superficiais, não se aprofundou. Fica a recomendação da
gente talvez trabalhar isso de uma forma diferente.

Lígia: de repente uma espécie de percevejo se extingue,
a gente vai precisar desenvolver um agrotóxico tão potente

Apresentadora do Grupo Agricultura Extensiva e
Agroindústria: Eu acho que a gente discutiu bastante

para poder resolver, então a gente não pode prever. É um

os assuntos, foi bem acirrado o debate sobre a política

exercício de imaginação o que poderá acontecer.

ambiental. Só tinha um rapaz que era representante dos

mas de repente uma outra espécie se adapta tão bem que

madeireiros do norte, mas ele só esteve aqui um dia, eu

Apresentadora do Grupo Agricultura Extensiva
e Agroindústria: o senhor falou sobre a questão dos

acho que a opinião dele enfatizou bastante a questão do
planejamento, mas era só ele.

diagnósticos dos passivos ambientais. Na realidade a
gente tinha colocado “o governo demandará”, mas não

Paulo: Bom dia a todos, eu sou o Paulo, trabalho para

seria propriamente o governo executar. Aí a gente falou

o projeto de conservação da biodiversidade na região

da experiência da ONG da Angélica, que ela já está

noroeste do Estado de Mato Grosso que é executado

em campo realizando isso, fazendo essa atividade. Na

em parceria com Secretaria de Estado e Meio Ambiente.

realidade o governo municipal que demandou o serviço

Não tenho nenhuma pergunta, infelizmente não pude

mas a execução foi iniciativa da Ong, pelo que ela nos

participar dos outros dias, mas achei muito interessante

explicou ontem, a prefeitura chamou porque representa

a apresentação dos grupos. E só queria dizer o seguinte,

todos os produtores. Mas a demanda partiu de governo

eu acho que a solução da maior parte desses
problemas passa pela união de todos os grupos
que estão aqui. É o que nosso projeto está fazendo lá,

municipal não exatamente do governo estadual. A gente
propôs que isso se multiplique.
Por isso que a gente fala dessa intermediação que a

no noroeste do Estado. Então, por exemplo, nós temos

ONG pode fazer entre o governo e o setor produtivo, fazer

trabalhos em que a gente envolve os povos indígenas da

essa ponte. Este encontro foi iniciativa do ISA, estão aqui

região, agricultores familiares de assentamentos que são

instituições públicas, a academia e também a sociedade

vizinhos a essas terras indígenas e também seringueiros

civil, mas a iniciativa foi deles, então eu acho que esse papel

da reserva extrativista lá do noroeste. Hoje nós temos

de desencadear esses encontros, esse compartilhamento

atividades com povos indígenas com um calendário anual

é importante. E quem são as Ongs? Somos nós que
estamos na ONG também. Então eu acho que pode
fazer, não é? Às vezes o governo demora pela própria

de atividades, onde eles têm geração de renda de três
grandes potenciais da reserva deles. Eles extraem o látex e
esse látex é comprado todo pela Michelin, de toda região.
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Eles extraem castanha e processam numa fábrica
dentro do assentamento, agricultores e índios
trabalham juntos para abastecer essa fábrica.

ambiental se passam fogo na sua propriedade e você não

Empresários das regiões que têm grande área de manejo

mesma forma, independente de você ter ateado o fogo ou

abrem suas fazendas para que esses grupos coletem

não. Então quando a gente fala de policiamento, no caso

as castanhas dentro da sua fazenda. Interessantíssimo,
isso é inédito, nunca tinha acontecido antes, e assim é

do vizinho cuidar do outro, é pra gente tomar uma
iniciativa de conversar com toda sua comunidade.

benefício pra os dois lados. Esses fazendeiros sentem-se

Então quando a gente fala de um cuidar do outro é

mais seguros, na questão de que esses grupos vizinhos

porque é necessário. Não adianta nada você lá na ponta

começam a proteger suas áreas, suas fazendas de invasão,

do teu sítio conservar a sua mata se aquele outro vizinho

de caçadores. Começam a entender, a perceber, que

do lado vai atear fogo. Dependendo o horário ele pula

a floresta tem um potencial e eles passam a se
apropriar daquilo. A parte da solução como o último

até 20, 50 metros, até 100 metros ele pula, dependendo

grupo, dos povos indígenas, falou passa pela união de

ele voa longe com o vento. Então essa conscientização, o

todos os grupos aqui, governo e sociedade civil. Unidos é

vizinho tem que saber sim que se ele atear fogo ele vai ter

que a gente vai encontrar a solução.

que se responsabilizar pelos danos tanto dele como dos

fizer um boletim de ocorrência pra constar que o fogo
não saiu de dentro da sua propriedade você é multado da

do formato do fogo. Se for um fogo copal, e tiver cupim,

outros vizinhos também. Ele vai ser multado e outro vizinho

Maria Maia: eu vejo um pequeno problema pelo motivo
seguinte: aonde foi falado que o companheiro vai ter

também, e o outro, onde o fogo passar vai ser multado.

Então a gente tem que entrar num acordo. Hoje

que denunciar um ao outro “olha se você botar fogo
eu vou te denunciar.” Eu vejo isso aí como uma
ameaça pelo seguinte, sem amigo ele vai ficar com
pé atrás e vai causar um problema mais tarde, até
mesmo em caso de vida, porque no assentamento

a agricultura familiar em si, tem que conscientizar cada

nem todos têm a consciência que temos aqui. Se me

com você? Vai. Você vai falar “olha se você atear fogo eu

disserem aqui :“Maria Maia se você tocar fogo, eu vou te

te denuncio”. Mas se não fizer uma política dessa forma,

denunciar”, eu vou entender porque to participando da

falar com ele, impor a possibilidade de uma represália, ele

conversa, agora quem está no assentamento e não está

não vai estar nem aí para nada. A realidade é essa. Você

participando, vai te ver assim como uma ameaça.

prega, vai lá no assentamento e fala: “gente, não ateia

A outra questão é sobre a comunicação, avisar de

um de não deixar atear fogo. Se for atear fogo chama
os teus vizinhos, da frente do fundo, vê a área. O que vai
prejudicar? O gado do vizinho está no pasto? Tem que
ter uma forma de represália também. Ele vai ficar bravo

fogo, é perigoso nessa época, espera dar uma ou três

tal incêndio, nem todo assentamento tem acesso a

chuvas.” Não, ele vai lá no mês de agosto, no meio dia, em

telefone celular, muitas vezes nem orelhão, e então é uma

vez dele usar uma foice, ele vai limpar o pasto com fogo.

dificuldade que a gente tem que perceber.

É o que realmente acontece. E o que pode acontecer?
Pode queimar o gado do vizinho ou pior; pode acontecer

Apresentador do Grupo da Agricultura Familiar:

até de um menino estar lá embaixo pescando, fazendo

Maria, quando nós colocamos a questão da denúncia era

um trabalho e ser cercado pelo fogo. O fogo no pasto,

justamente pra fomentar essa idéia. Você falou agora, como

dependendo do combustível que ele tem, ele alcança

vou denunciar um vizinho? Nós sabemos que na legislação

mais ou menos 4 km por hora, isso é rápido. Quem tem
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experiência com fogo sabe disso. Então a gente não

me explicou, de na reincidência fazer a denúncia, mas o

está querendo pregar que você seja um dedo duro,
no caso, você deve estar conscientizando. Chama ele

que eu acho que você quis dizer é que tem que ser um

pra conversa, se ele não aceitar não tem outra forma a não

eu acho que isso é o principal, fazer uma reunião da

ser a denúncia, ou você faz um boletim de ocorrência ou

comunidade para o compartilhamento das responsabilidades

você paga pelos seus danos e dos outros vizinhos também.

sobre as consequências. As multas, os problemas derivados

compartilhamento de informação, de responsabilidade,

da queimada, e se alguém não cumprir, a denúncia será feita

Apresentadora do Grupo Agricultura Extensiva e
Agroindústria: eu também fiquei impressionada quando

por todos. Eu acho que essa denúncia é o não cumprimento

você falou, é a cultura do dedo duro, eu acho isso muito
ruim, uma sugestão é a gente ser solidário. Tem duas

coisa de responsabilidade comunitária, de todos, não
é? Mas o que ela falou da ameaça, o risco da violência, gera

coisas que a gente está confundindo, uma de dedurar, ela

uma situação “o cara está me ameaçando eu vou matar ele”,

do compromisso. O compromisso tem que ser uma

Gustavo Nascimento/ICV

(...) eu acho que a solução da maior parte desses problemas
passa pela união de todos os grupos que estão aqui.
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porque também tem gente que pensa assim.O risco da

alguns trabalhos comunitários que visam minimizar este

ameaça é o que está por trás. As sanções devem ficar bem

problema. O IPAM (Instituto de Pesquisas da Amazônia)

claras, mas assim o dedo duro foi muito impactante o jeito

mesmo faz um trabalho muito bom sobre o bom manejo

que você falou. Mas denúncia sim, de não cumprimento

de fogo. É feito um protocolo localizado dentro da

do compromisso.

comunidade onde são discutidas as técnicas de utilização
do fogo. É feito um pacto dentro do assentamento

Apresentador do Grupo da Agricultura Familiar:

de como fazer, e aí as pessoas, todos assinam e ficam

a forma de quando a gente fala do dedo duro já é pra

conscientes, assumem responsabilidades no caso de

causar essa impressão mesmo. Você vai trabalhar 4 anos

um incêndio. Existem incêndios provocados, a maioria

na sua propriedade, vai conseguir animais, vai plantar

provocados, mas existem alguns acidentais. Outra questão

coisas para num dia o camarada botar fogo e você perder

que vejo, da assistência técnica dentro dos assentamentos,

tudo que tem junto com a família, acabar com tudo. É

é muito complicado, não existe praticamente. É difícil

muito mais sério que um dedo duro, essa proposta, é

do assentado utilizar algumas ferramentas, que estão a

além. Isso é a lei, a lei ambiental já denuncia por si só.

disposição , como o colega até citou as do Inpe. Você
pode usar também no assentamento pra ter uma prova

Mediadora: Pra gente poder avançar para além

de quando esse fogo vem de fora, pra se defender, não

desse tópico, vou fazer uma intervenção, vocês me

só a questão da denúncia. Porque a questão da denúncia

desculpem. Pelo que entendi da proposta é de que

hoje está sendo uma questão legal, você tem que se

o setor da agricultura familiar já tem algumas formas

defender. Não sei se eu fui claro. Então você pode usar

de monitoramento e responsabilização, qual é o
comunidade. É isso que tava na proposta de vocês. Esse

tanto a questão de assistência técnica pra ter essa
informação ou através dos próprios sindicatos e
associações. Muitas vezes não tem celular nem internet,

não é um assunto simples, então eu gostaria que as

mas tem um órgão representativo na cidade que pode

contribuições fossem no sentido da gente passar para os

auxiliar os assentados, é uma proposta.

acordo depende um pouco de como é a dinâmica da

novos encaminhamentos, pode ser?

Inácio: Nós falamos na divulgação das boas práticas
Apresentador do Grupo da Agricultura Familiar:

de manejo e conservação, parece que ela não foi

Sugerimos melhoras na infraestrutura, no caso um trator

contemplada. Nós falamos da pedagogia, me parece

com grade pode dar maior segurança contra o fogo. Se

que a redação não contempla exatamente isso, só queria

ele está vindo pra fazenda, reúne-se a comunidade, o

verificar esses dois pontos.

pessoal vai todo mundo pra cima do fogo, chega lá, pega

E para pecuária eu gostaria de perguntar, vocês

um trator uma lamina, gradeia, faz um gradeado
bem feito que o fogo não vai pular, então ele vai

esqueceram da agroindústria, da indústria propriamente

conseguir deter aquilo ali, então se cada assentamento

também colocar que o assentado sente a mesma
dificuldade do indígena. Eu tenho certeza que a
grande maioria do assentado, se você chegar lá
e falar de carbono, ele não sabe se é poeira, se é
vento, ou o que é isso? Obrigado.

tiver conscientizado, o fogo jamais vai entrar.

Apresentador do Grupo da Pecuária: como você
falou mesmo Maria, há ausência de informações. Existem

dita, que também é uma poluidora desse segmento. E
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Tânia: bem, eu só queria fazer uma ressalva quanto

aqui na região. Então está dando certo, vamos melhorar

aquele poder de polícia que nós estávamos comentando.

o método. Método é a educação, é continuar

A questão inicial do seu dever com seu vizinho é ter uma
boa convivência com ele, independente se é índio, se é

incentivando, é continuar fazendo política pública,
trabalhando com as Ongs, é isso.

branco, se é pecuarista, se é grande se é pequeno. Cabe

Queria fazer uma pergunta com relação à pecuária.

a cada um de nós colocar nossos vizinhos a par dos

O “modelo” do sistema PPCDAM foi discutido e vocês

riscos no qual ele está sendo inserido se ele não recebeu

preferiram não colocar? Uma outra coisa que senti falta:

a informação adequada. Tanto de forma ambiental como

relacionar com o debate ontem do Flávio Wruck sobre

outros riscos que podem englobar a sua propriedade,

a integração lavoura-pecuária, que a gente fez vários

não apenas fogo, mas outras situações também. E se

comentários. Alguns modelos já são realidade aqui no

por ventura não houver um efeito positivo quanto a essa
realmente existe aquele reincidente da prática lesiva. O

Estado de Mato Grosso, como agilizar a partir da
Embrapa para que essa pesquisa possa ser mais
rápida? E uma outra coisa, os agricultores podem visitar

que você como proprietário lesado poderia estar fazendo?

esses sistemas agrosilviopastoris que já estão em prática

Você tem o direito de denunciar. Não precisa chegar e

ou não podem? Tem resultado? Seria bom a gente

ameaçar. Não é ameaça. É apenas a preservação do seu

comentar sobre isso.

sua informação, divulgação de idéia, conscientização, se

direito. Chegue a um órgão público, ou ao representante

Queria falar uma coisa, os povos indígenas estão

da sua coletividade e fale “o meu vizinho está ateando

de parabéns, eles fizeram um esforço muito grande

fogo, ou está desviando curso das águas dos rios” porque

sobre o tempo que é a mudança climática. Tem uma

práticas de boa vizinhança tem que ser desenvolvidas

frase que me marcou aqui, que foi “o que é carbono? É

se vocês realmente quiserem que tudo isso vire prática.

fumaça. É poeira? A gente não está enxergando. “Nós

Senão simplesmente vamos nos isolar, cada um em si.

queremos discutir isso, vai lá na comunidade. A gente

Temos sim que fazer o nosso dever e fazer com que o

quer compartilhar também com vocês”. O ponta-pé que

nosso vizinho faça também, de forma consciente, caso

foi dado com relação a mudanças climáticas, a gente

contrário, tem leis para serem aplicadas.

precisa continuar discutindo a questão do carbono e
uma outra pista interessante seria discutir a questão dos

Ivaldo Umutina: Queria retomar a discussão do fogo.

modelos pecuária e lavoura. Criar um momento exclusivo

Eu acho que esse é um tema interessante que merece a

pra discutir sobre isso, que é importante em relação às

gente ter um pouco de paciência, continuar arriscando

mudanças climáticas.

algumas pistas, alguns comentários sobre isso.
A gente pode sintetizar na questão do método. A

Participante: bom dia, só queria reforçar duas coisas

gente fala muito na política de repressão. A política

para o pessoal da agricultura intensiva e pecuária. É

de educação precisa ser melhorada, então esse é um

uma reinvidicação para não deixar passar em branco.

método que tem que avançar, a gente tem que tomar

Realmente a apresentação de vocês foi muito pobre, no

cuidado para não jogar agricultores contra agricultores.

bom sentido, não ajudou em muito pra esse seminário.

Que aí é um problema sério. A educação é importante

Porque tanto o pessoal do grupo da agricultura familiar

nesse momento. Parece-me que a política está dando

tanto o povos indígenas , eles tentaram dentro dos dois

certo, porque diminuiu, é visível, a ocorrência do fogo

dias de discussão sintetizar os problemas e ao mesmo
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tempo procurando solução. A gente também esperava

instrumentos. Quando o Edílson coloca que não é dedar

que o grupo de vocês também colocasse isso para o

o outro, é trabalhar a informação sendo educativo.

seminário aqui. É muito importante ouvir a palestra, o

Isso falta também para o nosso pessoal , para o povo

resultado dos pesquisadores, agora é importante nós
para nós discutirmos tudo isso. A gente esperava que

indígena e para o pessoal da agricultura familiar. Então o
mais importante nesse momento é a informação,
igual a gente está tendo aqui. O encontro que está

vocês também levantassem o problema de vocês, estão

proporcionando para nós, buscando a informação. O que

aqui pra levantar o problema da gente, de vocês, de

realmente precisa é informação, não é dedar um ao outro,

cada um e colocar isso para instituição que trata disso.

o que falta é trabalhar na área de informação. Ao mesmo

Eu queria, a partir desse seminário, conversar com

tempo, aí sim todo mundo sabe que não pode botar fogo.

como segmentos sociais, valorizar essa oportunidade

o segmento de vocês. Eu sei que esse é o primeiro
encontro. Vai ter mais seminário, mais fórum. Espero que

Apresentador do grupo da Pecuária: eu acho melhor

nos próximos encontros vocês convidem mais gente do

responder porque tem umas 4 questões aí, pode ir se

grupo de vocês pra levantar isso. Porque aqui, não é um

repetindo.

momento de acusar o outro, é o momento de levantar

Só com relação ao primeiro questionamento que foi

o problema, fazer o diagnóstico, e ao mesmo tempo

da questão da agroindústria. Não chegamos a discutir a

buscar solução todo mundo junto. A gente tem que ser

agroindústria no processo da pecuária por causa do tema.

consciente, nós moramos no mesmo lugar, dividimos

Mas quando se coloca lá a questão do boi, do bio boi, bio

o mesmo espaço, o mesmo ar, então às vezes vocês

vaca, ou seja lá o que for, que envolve a metodologia do

esquecem as coisas que acontecem ou na Europa ou na

trabalho pra você conseguir essa redução dos gases, tem

África, e a gente esquece que ela não é separada, ela

que se levar em consideração também a agroindústria, o

faz parte do planeta, o Brasil faz parte do planeta,

mercado consumidor, tem que levar em consideração a

o Estado de Mato Grosso faz parte do planeta
e faz parte do Brasil. Qual é o problema que está

cadeia completa. Com relação aos métodos alternativos a

acontecendo em relação à mudança climática. O nosso

Tinham apenas três produtores, que vivem da pecuária, mas

desafio dentro da sociedade é perguntar, não ter medo de

as discussões foram boas e existem algumas tecnologias,

perguntar. Igual o nosso grupo perguntou em relação ao

só que nós não colocamos ali na proposta porque nós

sequestro de carbono. Como é esse negócio aí? É fumaça?

entendemos que as propostas eram para criar políticas para

É poeira? A gente não sabe, tem a maior dúvida de todo

incentivar essas tecnologias e não discutir as tecnologias.

mundo, até do próprio pesquisador. A gente tem que ter

Mas nós podemos citar no caso da pecuária com pequenos

humildade de admitir qual a nossa dúvida. Não adianta a

produtores nós temos aí unidades demonstrativas

gente não admitir isso e ir criando uma bola de neve e na

financiadas pelo PDA, pelo PADEC, em que nós estamos

verdade não tem solução.

trabalhando. Tem três unidades em funcionamento e tem

Em relação ao fogo, que o Edílson colocou no grupo

gente discutiu bastante, ficaram sete propostas sugeridas

mais 23 pra concluir até o final de 2008. Dessas três tem

dele, sobre dedurar o outro, eu vejo assim: Nós temos

duas que já estão fazendo o manejo de pastagem, que

que usar vários instrumentos, os que a instituição de

eram algumas dessas iniciativas que envolvem uma certa

pesquisa cria, os do Ibama, o pessoal. E outro instrumento

metodologia de pecuária, onde o principal objetivo é a

chama-se a educação ambiental, devemos juntar esses

recuperação da mata ciliar, não a recuperação da mata
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ciliar em si só, mas a preservação da água. Em algumas

desmatamento, a questão do licenciamento. Então do

propriedades estão sendo feitos bebedouros para poder

ponto de vista da produção, a gente não pode esquecer,

retirar aquele impacto do local. As técnicas de arborização

o índio não tem talvez, alguns, não tenham essa visão de

de pastagem pra melhorar o ambiente para o animal

mercado, que é como funciona o nosso sistema, quem

e o ambiente em geral, utilizando o plantio de árvores.

dera a gente possa ter todas essas benfeitorias que nós

As outras técnicas de recuperação da mata ciliar, como

temos e manter o ambiente inalterado, seria o ideal, se

isolamento para a revegetação e o plantio de mudas. Estas

deus quiser vamos chegar próximo a isso.

são algumas técnicas que a gente começou a trabalhar
visando a diminuição de custo e visando a melhora do

Luciano Umutina: Foi até bom o senhor comentar essa

ambiente em geral. Não tinha preocupação, por exemplo,

parte aí. Quero dar uma esclarecidinha, nós indígenas

de avaliar essa questão do metano e nem temos como

temos o português como a segunda língua. Entendeu?

avaliar a questão se essas práticas vão ajudar a reduzir o

Então certas coisas pra nós ficam difíceis de entender.

carbono. Eu acredito que coisa melhor deve acontecer.

Sentam na mesa pessoas técnicas específicas sobre um

Porque você reduz o uso de insumos também dentro da

tema da sua profissão e usam a linguagem do que ele

pecuária. Você otimiza a utilização dos insumos. Quando

estuda, do que ele pesquisa. Isso distancia também das

você vai fazer uma reforma de pasto você utiliza aquele

pessoas que não são técnicas e não estudam certos

fertilizante que você está colocando, pra não ter que todo

temas. É chato me manifestar dessa maneira porque

ano colocar uma grande quantidade.

respeito a ética dos pesquisadores, mas é só pra

Foi citado o trabalho do Cassiano, do ISA, em São José,

esclarecer um pouquinho. Se já fica difícil para os que

com propriedades maiores também pra fazer recuperação

estão participando, existem várias coisas que são tratadas,

de mata ciliar. Foi citada pelo colega de Alta Floresta

imagina para nós que temos a língua portuguesa como

a questão da redução da emissão de metano pelos
animais, duma suplementação alimentar em
que ele está trabalhando. Então foi discutido várias

segunda língua. Que sejam elaborados programas para

técnicas e só não colocamos porque achamos que não

com melhor desenvolvimento, acho que dá pra entender,

era pertinente. Paulo, eu acho que não foi perdido o

não é? É só isso que queria explicar. Aumentar o número

tempo não. Acho que o tempo foi muito bem aproveitado.

de indígenas, não é só o pessoal da área do Xingu,

Não estamos aqui pra jogar pau em ninguém e sim pra
encontrar solução. Se as propostas são ou não eficientes,

não sou só eu, não só o xavante, são 42 povos que
necessitam o atendimento e consultas. São coisas

depende da ótica. De repente para o olhar do indígena

que deixam no ar, uma palavra só e acabam confundindo,

as propostas não sejam tão eficientes, mas se você

esqueci a palavra, são siglas, devem ser mais abertas,

analisar da ótica de produção, foi muito produtivo.. Se a

mais ou menos nesse sentido, algum linguajar seja

gente conseguir uma metodologia para que o rebanho

mais esclarecido, não só para nós, mas para outros

tenha uma diminuição nas emissões de metano, em

participantes, é só isso.

esclarecer esse tipo de situação para povos indígenas,
discutindo de maneira mais clara e levando a situação

termos comerciais, pode ser até mais interessante do que
reflorestamento que está dando problema nos créditos

Participante: Esse tema das queimadas e do

de carbono ambiental. Então nós temos que avaliar, tem

desmatamento aqui em Mato Grosso é um tema que

a proposta da redução de queimadas, a proposta do

já vem sendo discutido por algumas organizações
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do Estado. Eu sou especialista nessa área e venho

Estado. Então como que nós todos que estamos aqui,

trabalhando há oito anos com programa de prevenção

governos, sociedade civil, podem fortalecer e demandar

e alternativas ao uso do fogo e naturalmente se fala do

novas políticas públicas na questão da agricultura do

desmatamento também. Então eu vejo que nosso Estado,

acompanhados por técnicos e por pesquisadores. A

Estado. Acho que é um grande desafio. Quando eu falo
de uma nova fase é já falar assim em substituir
o uso das queimadas. Claro que é importante falar
de prevenção, de controle. Eu vejo que o Estado tem
condições já de dizer que ele não precisa mais do
fogo, que ele pode substituir já pelas alternativas que ele

maioria é com apoio do Ministério do Meio Ambiente,

tem. Trabalhar nesse caminho realmente. Como a gente

como foi citado aqui o PADEC. O Ministério do Meio

vai pegar experiências do PADEC, de vários programas,

Ambiente trabalha com projetos pilotos, com projetos pra

e trabalhar numa escala maior, desenvolver isso como

você poder desenvolver e transformar em programas de

um programa mesmo de Estado com a prioridade que

governo, então eu acredito que, essas tecnologias, essas

o tema merece. Como os indígenas colocaram “Essa

técnicas de manejo de pastagem, sistemas agroflorestais,

conversa já está atrasada”, eu achei muito boa essa

diversificação da agricultura familiar, produção orgânica,

frase, me marcou. Quando você pensa que uma pesquisa

o nosso Estado tem uma riqueza acumulada já de

que precisa de mais dez anos, para poder orientar a

experiências, de conhecimentos. A grande questão é

política agrícola do Estado? Será que a floresta tem

saber o que é necessário para que realmente a gente

esse tempo? Será que nós temos esse tempo? Então

possa a partir dessas experiências transformar isso numa

realmente eu vejo que o combate às queimadas precisa

política pública do Governo do Estado. Que faça parte,

ser prioridade no nosso Estado, esta discussão, ela

que esteja inserida na política agrícola do Governo do

representa um desafio, é o nosso desafio.

ele já está em condição de passar para uma discussão
avante do que nós fizemos aqui. Nós temos hoje no
Estado experiências que estão sendo desenvolvidas
que já tem aí seis, sete, oito, nove anos em campo, e
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Depoimento Darlene Taukane Bakairi

O cerrado é o bioma central do Brasil, a nascente das águas
brasileiras. O Mato Grosso está no centro do território sul
americano, com 30% de sua área no cerrado, têm nascentes
importantes tanto para bacia amazônica, quanto Pantanal, para
bacia do Prata. Ele é estratégico para o Brasil, é um ecossistema
que tem grande produção agrícola também. O cerrado é
importante economicamente e também é um bioma com
enorme diversidade social e ambiental. Muitos povos indígenas
habitam o cerrado e principalmente o cerrado de Mato Grosso.
Então pra falar um pouco mais a respeito do cerrado, a Darlene
Taukane Bakairi fez este depoimento. O sentimento do que é
ser um povo do cerrado assim como nós todos somos.
"Então eu também sou grata a esse seminário pela
oportunidade de conhecer vocês com pensamentos
preocupados e todos com os mesmos pensamentos. Então sou
grata aos organizadores. Eu quero dizer assim a importância
do cerrado, quero louvar o cerrado hoje. Porque o cerrado me
viu crescer, as plantas, os rios acompanharam a minha infância
do cerrado que vem nosso alimento, a nossa espiritualidade.
No cerrado, tem as plantas que viram meus antepassados
estenderem seus conhecimentos, esparramaram a sabedoria
e a ciência da natureza das flores para que eu pudesse estar
aqui. As flores do cerrado enfeitaram a minha vida enquanto
eu era criança, enquanto sou adulta e naturalmente o cerrado
vai florescer quando eu morrer, então sou grata ao cerrado,
ao conhecimento cerrado. A nossa espiritualidade com as

Buritis no rio Pacas, aldeia Ngoiwêrê, TI Wawi (MT). © eduardo malta/ISA

coisas ultrapassa. Eu vejo isso no sentimento, na fala dos
povos indígenas. Nós não vemos as coisas da natureza como
uma árvore, mas como uma pessoa também. Uma pessoa
que faz parte da nossa vida. E eu tenho um sentimento muito
bom em relação aos pés da lixeira. As estações das floradas
da lixeira é muito importante para mim, são elas que estão
constantemente trazendo esse vento, essas árvores, trazendo as
abelhas florescerem na nossa região. O cerrado que traz o buriti
que cobre as nossas casas. Quando falta isso, a gente vai ter
que começar a usar o amianto, que é muito mais quente. Então
eu sou grata ao cerrado que me dá água limpa, ao cerrado
que traz a brisa no meu rosto. Esse é o sentimento que eu

passo do cerrado para vocês."
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Carta de Cuiabá
As mudanças climáticas representam uma grande

Todos os segmentos ligados à agricultura de Mato Grosso

ameaça para a humanidade. É um direito e uma necessidade

reinvidicam programas e iniciativas de informação,

de todos o conhecimento das suas causas e impactos.

educação, capacitação para melhor identificar as

O desenvolvimento de técnicas e políticas para reduzir

mudanças climáticas em curso, conhecer as previsões

a emissão de gases que as provocam e para viabilizar a

científicas em elaboração e se apropriar das novas

adaptação das populações aos seus efeitos inevitáveis.

tecnologias e, ainda, através de grupos de trabalho.

O Estado de Mato Grosso – com a sua significativa
extensão territorial, a sua diversidade de biomas e
a generosa condição de origem das águas que de

Protocolo de Intenções

Protocolo de Intenções que entre si celebram o Governo

cerrado abastecem a Amazônia e o Pantanal, com a sua

do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado

importante e crescente participação na sua produção

de Meio Ambiente (SEMA), Instituto Centro de Vida (ICV),

agropecuária e na economia nacional e ainda com a

Instituto Socioambiental (ISA), Instituto de Pesquisa da

população empreendedora e representativa da grande

Amazônia (IPAM) e The Nature Conservancy (TNC/Brasil),

diversidade étnico cultural brasileira – estará sujeito às

visando à cooperação para implementar ações de mitigação

consequências do aumento da temperatura e de possíveis

das emissões e adaptação aos impactos decorrentes das

alterações nos regimes de chuva, capaz de afetar as bases

mudanças climáticas no Estado de Mato Grosso.

da sua economia e das condições de vida de suas gentes.
Por outro lado, nessas condições, Mato Grosso tem

Considerando as determinações contidas na Constituição

expressivo potencial para participar de forma ativa dos

do Estado de Mato Grosso, em relação ao meio-

esforços para redução de emissões, assim como das

ambiente e ao desenvolvimento sustentável;

oportunidades que se abrem no mercado de carbono
ou através de fundos nacionais e internacionais em

Considerando os significativos impactos sociais,

formação. Em vista disso cientistas, autoridades, técnicos

econômicos e ambientais das mudanças climáticas e

do governo estadual, pequenos e grandes produtores

os seus efeitos esperados, de acordo com o quarto

rurais, representantes indígenas, ambientalistas e outros

relatório científico do Painel Intergovernamental de

interessados, reunidos no seminário sobre impactos e

Mudanças do Clima (IPCC) e estudos da EMBRAPA

oportunidades para a agricultura do Mato Grosso, realizado

que prevêem significativos impactos na agricultura;

em Cuiabá entre 8 e 11 de setembro de 2008, avaliaram
os seguintes aspectos da questão: é fundamental apoiar

Considerando que a economia do Estado de Mato Grosso

a iniciativa de pesquisas científicas sobre as incertezas

baseia-se principalmente no setor agropecuário

ainda existentes sobre esses impactos e oportunidades,

e florestal e estas atividades, por sua vez, são

sendo do interesse dos diversos segmentos da população

altamente dependentes do clima;

matogrossense participar da definição dos objetos de
pesquisa e da disseminação dos resultados.
Da mesma forma é necessário priorizar o

Considerando que os princípios da precaução e prevenção
devem nortear a tomada de decisão e a adoção de

desenvolvimento das tecnologias acessíveis que favoreçam

medidas para evitar os efeitos danosos da mudança

a melhoria das condições socioambientais da produção

do clima, mesmo diante da ausência da certeza

agropecuária e a sua adaptação às mudanças climáticas.

científica dos riscos;
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Considerando a necessidade de mobilização e
conscientização da sociedade mato-grossense

Compromissos das ONGs

Participar e contribuir na implementação das propostas

a respeito das Mudanças Climáticas Globais,

e estudos sugeridos no âmbito do Fórum Mato-grossense

com a finalidade de subsidiar a elaboração e

de Mudanças Climáticas, inclusive na identificação de fontes

implementação de políticas públicas no âmbito

financiadoras para a implementação de planos e programas.
Apoiar e contribuir com o inventário das emissões

do Estado.

por fontes e remoções por sumidouros dos gases
Dos objetivos

de efeito estufa – GEE e o inventário do estoque de

O Governo do Estado de Mato Grosso, através da

carbono armazenado nas diferentes fitofisionomias,

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), o

visando a preparação do Estado para a implantação de

Instituto Centro de Vida (ICV), o Instituto Socioambiental

mecanismos de REDD.

(ISA), o Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM) e o The
Nature Conservancy (TNC/Brasil), resolvem:

Participar e contribuir na elaboração e implementação
da Política Estadual de Mudanças Climáticas e do Plano

Celebrar entre si o presente protocolo de

Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento.

intenções, objetivando o desenvolvimento de ações de
mitigação, adaptação aos impactos e identificação das
vulnerabilidades decorrentes das mudanças climáticas no

Monitoramento das ações do protocolo

Os signatários deste Protocolo concordam em
constituir um Grupo de Trabalho para encaminhar e

território do Estado de Mato Grosso.

implementar propostas e recomendações apresentadas
Compromissos da Sema-MT

durante o seminário As mudanças do clima e a agricultura

Implantar o Fórum Mato-grossense de Mudanças

de Mato Grosso: impactos e oportunidades, bem como

Climáticas com o objetivo de conscientizar e mobilizar a

reunirem-se trimestralmente para promover as avaliações

sociedade sobre o fenômeno das mudanças climáticas e

e encaminhamentos para a implementação dos trabalhos

assegurar a sua participação no planejamento das ações

propostos no âmbito deste Protocolo.

e políticas.

Por estarem de acordo com os termos deste

Elaborar e Implantar a Política de Mudanças

Instrumento, assinam:

Climáticas com ampla participação dos diversos setores
Luis Henrique Chaves Daldegan

da sociedade civil.
Propor junto ao Poder Legislativo projeto de lei da
Política Estadual de Mudanças Climáticas.
Realizar o Inventário das emissões por fontes e
remoções por sumidouros dos gases de efeito estufa –
GEE e o inventário do estoque de carbono armazenado
nas diferentes fitofisionomias, visando a preparação do
Estado para a implantação de mecanismos de REDD.
Elaborar e implementar o Plano Estadual de Prevenção
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PESQUISA DA AMAZÔNIA

Sérgio Guimarães
INSTITUTO CENTRO DE VIDA

Gina Valmórbida
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e Combate ao Desmatamento, visando reduzir as emissões
de GEE oriundas da mudança do uso da terra.

Cuiabá, 11 de setembro de 2008 – DIA DO CERRADO
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