
Terça feira, 20 de março de 2006

Um pacto social recupera os solos em
Azerbaiyán

Através de um
longo processo que
implicou todos os
agentes da socieda-
de – autoridades na-
cionais e regionais,
produtores e usuári-
os dos solos, e tam-
bém  a comunidade
científica e a socieda-
de civil - a república
de Azerbaiyán, na
margem do mar
Cáspio, está recupe-
rando grandes ex-
tensões de solos
contaminados pelo
uso extensivo de
praguiçidas nos cul-
tivos do algodão.

Porém o objetivo,
não é somente re-
conquistar essas ter-
ras mas também,
desenvolver uma
nova gestão susten-
tável dos solos. Para
isso, estão-se apli-
cando uma série de
políticas para que

todas as atividades
relacionadas com a
terra respeitem esse
critério de sustenta-
ção.

Justamente este
país foi um dos pri-
meiros a ratificar,
um ano depois de
sua criação, a Con-
venção Internacional
sobre a utilização sus-
tentável dos solos e a
gestão das terras,
aprovada pela mai-
oria dos países e até
o momento, revali-
dada por uma mino-
ria.

O país recebeu a
ajuda do Fundo
Mundial para os So-
los, criado por doa-
dores e voluntários
que trabalham há
muitos anos, para a
conservação, restau-
ração e melhoria da
situação dos solos
do planeta. Para o

FMS, o solo é patri-
mônio universal da
humanidade, como
um dos fundamen-
tos mais importan-

tes da vida cuja pre-
servação requer a
solidariedade hu-
mana.
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