


uito se fala
sobre o quan-
to o plantio de

i cana-de-açúcar pode ser danoso ao
meio ambiente. A expansão da monocultura é preo-
cupante tanto sob o aspecto social como em função dos
impactos ambiental e financeiro. O avanço da lavoura
para novas fronteiras é tão polêmico que em vários es-
tados brasileiros estão sendo realizados zoneamentos
agrícolas, para restrigir ou até inibir seu cultivo. Sabe-
se que nas regiões onde a cana tomou conta da terra o
grande desafio tem sido tornar a produção sustentável.
Tarefa difícil, mas não impossível. Pelo menos não
para um grupo de produtores do estado de São Paulo,
que contratou a OIA - Organização Internacional
Agropecuária, para desenvolver um certificado para
o etanol que produzem. A atitude, inédita, antecipa
a decisão da ONU - Organização das Nações Unidas,
que já anunciou ter planos para formular critérios
técnicos para a produção de biocombustíveis.

A certificação do etanol produzido no município
paulista de Bariri tem vários objetivos. Um deles é o
fortalecimento de pequenos e médios fornecedores de
cana, bem como a diferenciação do álcool (futuramen-
te, também do açúcar) desde sua produção primária
até o processamento. Além disso, vai garantir o cum-
primento dos requisitos de boas práticas agrícolas e

socioambientais dos mercados mais exigentes, assim
como a implantação de um sistema de gestão de qua-
lidade. O selo, dessa forma, tende a agregar valor ao
produto final e espalhar seus benefícios ao longo da
cadeia produtiva.

"Queremos ter um produto totalmente rastreado
para mostrarmos ao mundo que somos sustentáveis",
diz Fernando Gregório, presidente da Assobari - As-
sociação dos Fornecedores de Cana da Região de Ba-
riri, município de 30 mil habitantes, onde a planta
ainda divide espaço com outras culturas. "Tradicio-
nalmente, Bariri produz laranja, mas muita gente
iniciou o plantio de cana em 2006, apesar de nos
dois últimos anos o ingresso nessa atividade ter sido
menor", conta o engenheiro agrônomo José Reinaldo
Schiavon. Como o investimento na cana é de longo
prazo - cerca de 5 anos - é preciso aguardar que ele
se pague antes de expandir a área de cultivo. Além
da cana e da laranja, ambas cultivadas por pequenos
produtores, o município também tem grãos, criação
de gado de corte e de leite, frangos e suínos. "O pro-
dutor diversifica pela natureza de Bariri, uma cidade
povoada por italianos que tinham porcos, café, leite.
O agricultor daqui não vai numa coisa só. Ele não se
joga de cabeça", avalia o engenheiro agrônomo Ulisses
Fanton. Tamanha diversificação coloca a atividade
agropecuária em segundo lugar em importância na



cidade, respondendo por 36,92% do PIB - Produ-
to Interno Bruto local, pouco atrás do segmento de
serviços, que detém 38,47%. Outra característica da
região é que a atividade agrícola é praticada, em sua
maioria, em micro e pequenas propriedades.

Esse é o perfil dos produtores Felício e Luís An-
tonelo, pai e filho que moram em Bariri há 23

anos e plantam cana desde 2006. Num sítio de
24 hectares, destinaram metade da área ao

plantio da cana-de-açúcar. No restante da
propriedade, os Antonelo plantam milho

e ainda criam 40 cabeças de gado e 40
de suínos. "Resolvemos entrar com

cana para diversificar a produção",
diz Luís, o filho. Atualmente os
produtores reclamam dos baixos
preços do produto, principalmen-
te porque os fertilizantes e herbici-
das subiram muito. Ainda assim,
permanecem animados com o

cultivo. "Colhemos uma safra de
1,5 mil toneladas e nosso diferencial

será o selo", diz Luís. Logo que iniciou o
cultivo de cana, o produtor aderiu ao grupo

que tinha interesse em certificar sua produção - dos
260 associados da Assobari, cerca de 50 fazem parte
da primeira turma que terá sua produção rastreada.
"Queremos que o Brasil e o mundo saibam que a gente
trabalha de maneira correta", afima.

Entre as atitudes que o agricultor incorporou a
sua rotina, destacam-se a preocupação com o meio am-
biente, a estocagem adequada dos produtos químicos
na propriedade e a documentação de todo o agrotó-
xico usado nas lavouras. "Com certeza hoje estamos
trabalhando sem agredir o meio ambiente", diz. Nos
próximos anos, diferentemente do que acontece na
maior parte das regiões onde se cultiva cana, a área da
família Antonelo permanecerá estável. "Se o selo der
certo, será muito bom para os produtores, mas também
para o país, pois esse tipo de iniciativa gera divisas e
nos estimula a buscar o aperfeiçoamento", diz Luís.
Para Felício, pai de Luís, que trabalha na roça desde
os sete anos, o selo significa a esperança de melhorar
a renda e a qualidade de vida de sua família.

A Assobari conta com 260 associados, que, juntos,
cultivam uma área de 12 mil hectares e colheram em
20081 milhão de toneladas de cana. O Sebrae - Servi-

PARA O GRUPO DE PRODUTORES DE BARIRI, SP, QUE ADOTOU A CERTIFICAÇÃO,



ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
é um importante parceiro do projeto, já que técnicos
da entidade estãotapacitando os 50 produtores, para
que no futuro possam repassar a metodologia a outros
agricultores. "Nossa perspectiva é de que haja um
diferencial no preço pago ao fornecedor. Por isso, nos
associamos à Usina Delia Coletta, que assinou um
termo com o compromisso de repassá-lo aos agricul-
tores", diz Fanton, da Assobari.

A usina moeu cerca de 1,7 milhão de toneladas na
safra recém-terminada. Mais de 60% da matéria-prima
é proveniente de fornecedores da região - o restante
é cultivado pela própria empresa. Com tal volume de
esmagamento, a produção de açúcar deve se situar em
120 mil toneladas, com a de álcool podendo superar os
60 milhões de litros. A Delia Coletta já havia aderido ao
Protocolo Agroambiental do Estado de São Paulo, que
prevê a antecipação do prazo para o fim das queimadas
de 2021 para 2014. "Além disso, atendemos todas as
exigências da Cetesb - Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental e já tínhamos o projeto de
proteção ambiental em andamento", diz José Roberto
Delia Coletta, diretor da empresa. Tais credenciais
fizeram com que o presidente da Assobari, Fernando

O SELO VAI AGREGAR VALOR AO ÁLCOOL E FAVORECER TODA A CADEIA

Gregório, convidasse a empresa a participar da nova
empreitada. "A expectativa é de que já nesta safra cerca
de 260 mil toneladas de cana sejam certificadas", diz o
executivo. Todo o volume será destinado à produção
de etanol. Com isso, as vendas de álcool que forem
melhor remuneradas por conta do certificado terão
o lucro dividido entre usina e produtores. "Estamos
confiantes de que o mercado externo pagará um bônus
para o produto rastreado. Na Europa, por exemplo, há
uma enorme demanda por itens cultivados de maneira
correta sob o ponto de vista ambiental e cuja a origem
seja comprovada", avalia Delia Coletta, que mantém
ainda um viveiro de produção de mudas e realiza um
trabalho em reflorestamento de APP - Área de Pro-
teção Permanente no entorno da usina.

Para o produtor Acácio Masson Filho, o selo é
de fundamental importância para os agricultores da
região. "Nós dominamos a produção de cana, mas a
questão ambiental e trabalhista ainda gera dúvidas no
mercado. Já fazíamos muita coisa nesse sentido, mas
não estávamos informando. Nossa idéia é vender ao
mundo o que estamos fazendo", avalia o pecuarista,
que destinou 40% de suas terras ao cultivo de cana.
Na propriedade de 390 hectares, ele mantém, além

J A N E I R O 2009» GLOBO RURAL 49



O PROJETO, PIONEIRO NO PAÍS, MOSTRA QUE A CANA-
-DE-AÇÚCAR TAMBÉM É LUCRATIVA EM PEQUENAS
PROPRIEDADES E CONVIVE BEM COM OUTRAS CULTURAS

do canavial, 500 cabeças de gado. "Pretendo manter
esse perfil na fazenda", diz o agricultor, que aprendeu
com a cana a tratar o solo antes de plantar. "Dividimos
a terra em glebas, que recebem o tratamento adequado
antes do plantio, como análise de solo, aração, subso-
lação. Também discuto com a usina qual é a variedade
de cana mais indicada para determinada área. "Acácio
também investiu no plantio de mudas nas áreas de
APP, construiu um depósito para armazenar máquinas
agrícolas - devidamente lavadas e secas após o uso - e
defensivos. Como sócio da Assobari, o produtor - que
respeita rigorosamente a legislação que impede o uso
de mão-de-obra infantil ou sem registro - estende
a seus funcionários os benefícios adquiridos com a
contração de planos de saúde e odontológico. "Todos
os sócios têm esse direito", comenta. Acácio estima
colher uma safra de 24 mil toneladas este ano, volume
30% maior que o da produção anterior.

Já os agricultores José Marcos Felipe e Apareci-
do Felipe, que cultivam cana-de-açúcar desde 2002,
colheram na safra passada 18 mil toneladas. Com

uma área total de 90 hectares, distribuídas em duas
propriedades, eles acreditam que o valor recebido
pela produção será melhor após a certificação. "Re-
solvemos aderir ao selo porque já fazíamos grande
parte das coisas que o protocolo exigia. E também
porque queremos mostrar que o produtor de cana
está tendo uma boa conduta", diz José Marcos, filho
de Aparecido. Além da rotação de cultura realizada
anualmente em 20% da terra - onde será plantado
amendoim neste ano -, os produtores mantêm ain-
da uma lavoura de milho e 30 cabeças de gado. "Em
nosso caso, a cana continuará existindo, mas sempre
em alternância com outro produto. Vamos plantar
na próxima safra 21 hectares de amendoim", diz José
Marcos, satisfeito com o rumo que deu ao seu sítio.
"Antes da cana, tínhamos pastagem e café, mas a re-
gião não é boa para café", lembra. Para o agricultor, o
aspecto mais importante do selo é informar o mercado
de que onde tem cana também pode ter frango, boi,
leite, grãos, laranja. "E há ainda boas práticas agrícolas
e preservação ambiental", conclui. a
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