Pecuária Verde é pioneiro no
enriquecimento florestal
Além de diversificar a produção, o consórcio de madeira,
frutíferas e pecuária pode gerar grandes lucros para o setor
produtivo
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O enriquecimento florestal consorciado com a pecuária está
sendo um dos grandes incentivos do projeto Pecuária Verde para
o setor produtivo de Paragominas, no nordeste paraense. A
ideia é transformar parte da área da reserva legal, que hoje é
empecilho para o proprietário, numa área de produção de
madeira e de frutíferas. “A vantagem é que o produtor
diversifica a produção. Se hoje ele tira gado, daqui há 20
anos vai tirar madeira. Outro importante benefício é que ele
valoriza a reserva legal”, explica o consultor Ricardo
Rodrigues, professor do Laboratório de Ecologia e Restauração
Florestal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP).
Ricardo Rodrigues esclarece que após aprovação de Projeto de
Enriquecimento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o
produtor pode destinar em torno de 30% da reserva legal para a
exploração. O restante é destinado para a conservação da
biodiversidade, que é um dos principais papeis da reserva
legal. Atualmente, Paragominas tem preservados cerca de 70% de
suas florestas.
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A Fazenda São Luiz é um das propriedades que adotou o programa
de enriquecimento florestal. Numa área total de 1.496
hectares, dos quais 206 são intensificados e 719 hectares de
reserva legal, a propriedade já realizou o cultivo de 22.500
árvores, divididas em 160 hectares de plantio. Entre as
espécies plantadas estão a andiroba, ipê, freijó cinza, mogno,
cedro e maçaranduba. “Vamos dizer que cheguemos ao final do
processo com 100 árvores em cada hectare. Isso é um negócio
altamente rentável. Por ano, é mais que a soja”, afirma
Ricardo Rodrigues.
Fonte: ORMNews.
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