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USO DO SOLO

Técnicos e trabalhadores discutem as prioridades de uma política
conservacionista para o uso e manejo do solo, num encontro que
reuniu mais de 300 especialistas, produzindo um documento final
com 38 propostas para regulamentar as ações no meio rural

CONSERVARA TERRA VIVA

A adoção de campanhas educativas como
instrumento de conscientização do meio

rural sobre a importância do uso adequado do
solo e a definição de uma política estadual de
conservação dos solos foram as duas linhas que
inspiraram as 38 propostas aprovadas no Fórum
Técnico Terra Viva, realizado no final de 1995
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Durante três dias, cerca de 300 participantes,
entre técnicos, trabalhadores e representantes de
órgãos governamentais, debateram os proble-
mas que afetam a qualidade do solo no Estado
e suas possíveis soluções, para subsidiar a elabo-
ração de matérias legislativas sobre o assunto.

A prevenção, obviamente, continua sendo
um bom remédio, pois corrige a tempo práticas
inadequadas que teriam efeitos danosos sobre o
solo e, muitas vezes, até irreversíveis. Entre as
ações preventivas, a educação foi apontada como
prioridade em várias propostas. O treinamento
em práticas conservacionistas do pessoal envol-
vido com as patrulhas mecanizadas; a realização
de campanhas educativas para criação e fortale-
cimento da mentalidade conservacionista na po-
pulação rural; e a inserção, no currículo da
escola básica, de fundamentos de manejo e
conservação de solos agrícolas são algumas das
sugestões aprovadas.

O consultor da área de Meio Ambiente da

Assembléia Legislativa, Pedro Chagas Lucca,
ressaltou a importância dessas medidas obser-
vando que a mentalidade conservacionista é
predominante no meio urbano, mas precisa ser
assimilada pelo meio rural, onde ela é ainda
mais fundamental. Essa distorção é resultado
da falta de informação e de apoio institucional
e da tímida iniciativa da extensão rural no
incentivo a práticas de conservação, fazendo,
assim, prevalecer ações inadequadas no uso do
solo, como as queimadas, o plantio com máqui-
nas pesadas, o desrespeito às curvas de nível do
terreno e a utilização ininterrupta da terra,
contrariando uma recomendação técnica básica
de permiuro descanso do solo antes do replantio.

Penalidades - O representante da
Embrapa de Sete Lagoas, Ramon Costa
Alvarenga, participante do encontro, também
frisou a importância de medidas educativas
que estimulem novas práticas junto ao produtor
rural, antes de qualquer atitude que venha
penalizar ações inadequadas do agricultor. Mas
o documento final do Fórum Técnico Terra
Viva recomenda a aplicação de penalidades
para os que causarem repetidos danos ao solo,
em virtude de manejos inadequados. A puni-
ção, nesse caso, será aplicada apenas após ação
educativa, sendo garantida assistência técnica
gratuita à agricultura familiar.
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"O Fórum é uma ini-
ciativa acertada de
busca de aproximação
com a sociedade"

Sebastião Navarro

E essa foi a grande preocupação dos profis-
sionais que participaram do encontro e traba-
lham com este segmento. Representantes da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais (Fetaemg) e da organi-
zação não-governamental Rede Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas reforçaram que uma
futura lei, a ser provavelmente criada a partir das
deliberações do fórum, deve contemplar a ação
educativa como estágio anterior à punição. Eles
argumentaram que a agricultura familiar encon-
tra-se descapitalizada, sem acesso ao crédito e,
muitas vezes, carente da extensão rural oficial.

Sem recursos e sem informações, o pequeno
produtor, inconscientemente, acaba adotando
práticas não conservacionistas e provocando da-
nos ao solo.

A reversão desse quadro será possível, segun-
do os participantes, através de uma ação educativa,
integrada com políticas que promovam as novas
práticas de uso, manejo e conservação do solo. A
implantação de uma política estadual sobre o
assunto e a criação de uma Comissão Estadual de
Uso, Manejo e Conservação dos Solos foram
propostas eleitas como prioritárias no encontro.
A comissão, formada por representantes de ór-
gãos públicos e da sociedade civil, caberá a
definição das diretrizes de um Plano Estadual de
Manejo e Conservação dos Recursos Naturais.

Outras deliberações tratam da instituição de
um serviço estadual, responsável pela implanta-
ção e monitoramento das políticas definidas para
o campo e da criação de Comissões Municipais

de Conservação do Solo. O representante da
Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Faemg), Marco Antônio Moura Fran-
co, residente no município de Ituiutaba, ressal-
tou a importância das comissões municipais
citando o exemplo da sua cidade. Em três anos
de existência, a Comissão de Conservação do
Solo de Ituiutaba teve um papel preponderan-
te, contribuindo para a recuperação de 5% a
8% das matas ciliares da região.

Limites - Um aspecto importante na ela-
boração dessas políticas, observado pelos técni-
cos, trata da definição dos limites geográficos

onde serão adotadas determinadas
praticas conservacionistas. L consul-
tor Pedro Chagas Lucca ressalta que
não adianta restringir a atuação
conservacionista aos limites de uma
propriedade: ela deve se estender a
uma sub-bacia hidrográfica, unidade
básica para trabalhos dessa natureza,
já adotada em outros países. Mesmo
no Brasil, algumas regiões, como o
Paraná, já aplicam essa medida.

Naquele Estado, está em vigor tam-
bém uma lei que regulamenta o uso,
manejo e conservação do solo e um
serviço que orienta e multa aqueles que

não cumprem as determinações contidas no
planejamento da propriedade, que é obrigató-
rio para os agricultores. A atividade tem finan-
ciamento do Banco Mundial e começa a servir
como modelo para outros estados. Em Minas,
as iniciativas são ainda bastante tímidas. A
Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) desenvolve o Programa Esta-
dual de Sub-Bacias Hidrográficas. Através
desse trabalho, a Emater está começando a
delinear as áreas de maior risco no Estado e a
selecionar regiões onde serão implantados os
projetos-piloto.

Foi também consenso entre os participantes
do fórum que a futura lei deverá compatibilizar,
mas sem amarras, os sistemas de classificação
para o uso do solo. Hoje, existem dois sistemas
básicos: Aptidão Agrícola e Capacidade de
Uso. Pedro Chagas Lucca adverte que uma
legislação sobre o tema deve considerar esses
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"Mentalidade
conservacionista
precisa ser assimila-
da pelo meio rural"

Pedro Chagas Lucca

dois sistemas, mas não ficar presa a eles, pois
podem surgir novas tecnologias de uso do solo e
tornar a lei defasada.

O sistema "Capacidade de Uso" é originário
dos Estados Unidos e divide o solo de acordo
com sua erodibilidade, sendo adequado, princi-
palmente, para o planejamento no âmbito de
uma propriedade. Já o sistema "Aptidão Agrí-
cola" leva em conta a capacidade de uso, mas é
flexível, pois permite adaptações do solo para
culturas diferentes e, dependendo do manejo,
usa-se a terra de diversas formas. Os dois siste-

mas têm defensores e opositores no país.
Abrangência - Outra recomendação dos

participantes foi a de que o foco das políticas de
conservação dos solos deve ter um espectro am-
plo, pois a agricultura não é a única responsável
pelos problemas do solo. No âmbito das sub-
bacias é fundamental levar em conta também a
construção de rodovias adequadas às caracterís-
ticas dos terrenos. O que ocorre hoje é que as
estradas - em especial as vicinais - são cons-
truídas sem nenhuma preocupação com a con-
servação do local. A conseqüência disso são as
erosões e as freqüentes quedas de barreiras,
tendo como causa cortes de aterro incorretos e
abertura de trechos sem nenhum critério.

O documento final do Fórum Técnico Terra
Viva sugere que se torne obrigatória a utilização
de práticas conservacionistas do solo nas áreas de
influência das estradas e nas obras de engenharia
e/ou arte no meio rural. Essas práticas devem ser
assimiladas tanto pelos órgãos públicos quanto

pelas empresas privadas, e adotadas nas obras
de construção ou manutenção. Propôs-se ainda
constar dos documentos de licitação, em caso
de contratação das empresas, as especificações
técnicas pertinentes.

Legislação - Agora, a partir das propos-
tas aprovadas durante o encontro, os parlamen-
tares mineiros começarão a trabalhar para
transformá-las em ações legislativas concretas,
como projetos de lei e requerimentos, com as
recomendações eleitas no fórum, para envio aos
órgãos competentes. A Comissão de Repre-
sentação do encontro - formada por integrantes
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terra —já vem se reunindo com consul-
tores da Assembléia mineira para ali-
nhavar todas as ações possíveis. Em
vigor, já existem algumas leis, inspira-
das nas deliberações de fóruns ante-
riores, como as normas jurídicas que
tratam das políticas de recursos hídricos
e agrícolas.

A abertura do Fórum Técnico
Terra Viva foi coordenada pelo 2°-
vice-presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL). Ele frisou que

a exaustão das matérias-primas, a extinção
iminente de espécies da fauna e da flora, a
perda da produtividade agrícola, a degradação
ambiental e os desequilíbrios ecológicos leva-
ram o homem a reformular substancialmente
sua relação com a natureza. O fórum é, assim,
conforme o deputado destacou, uma iniciativa
acertada de busca de aproximação com a so-
ciedade para, em conjunto, propor os caminhos
mais adequados ao desenvolvimento do Esta-
do, levando em conta as realidades de cada
segmento e as sugestões aprovadas no encon-
tro.

Na abertura do evento, o professor João
Q uintiliano de Avelar Marques, considerado o
pioneiro da técnica de conservação do solo no
Estado, foi homenageado com uma placa. O
professor é citado, ainda, no documento final,
quando se propõe criar uma medalha com seu
nome para condecorar o "Conservacionista do
Ano", em Minas Gerais.
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