
Dono da Usina Santa Adélia diz que 1.950 hectares de lavoura estão embargados pela Justiça há mais de ummês

Produtornãopodenempisarnasuaárea

Ruralistaseambientalistas
travamdisputadeR$71bilhões

Reinhold Stephanes
Ministro daAgricultura
“A soma de áreas destinadas a
reserva legal e APPs vai afetar
mais de 1 milhão de pequenos e
médios produtores, que deixarão
de ter capacidade econômica”

GuilhermeBraga
Presidente doConselho
dos Exportadores deCafé
A medida poderá condenar
pequenos sítios e a agricultura
familiar”

Marcos Jank
Presidente daUnião da
Indústria daCana (Unica)
“Estamos dispostos a aceitar o
zoneamento da cana-de-açúcar
no Brasil e não fazer nenhuma
expansão com desmatamento,
mas sem reduzir as áreas
plantadas.”

Nova regra obriga produtores a reservar mais áreas para florestas e já provoca embargo da colheita em São Paulo

Renée Pereira

AsnovasdeterminaçõesdoCó-
digo Florestal Brasileiro cria-
ram uma verdadeira batalha
entre ruralistas e ambientalis-
tas. O foco da discórdia é a im-
plementação da reserva legal
depreservação,quepoderáim-
plicar reduçãodaprodutivida-
de do País. Pelos cálculos da
ala mais radical do agronegó-
cio, a medida significará corte
de, nomínimo,R$71 bilhõesda
produção nacional, ou 2,5% do
Produto Interno Bruto (PIB).
Em São Paulo, o caso já alcan-
çou proporções elevadas, com
o embargo de colheita e ações
civis públicas para redução da
área plantada e formação de
reserva.
De acordo com a lei, até 11 de

dezembro todas as proprieda-
des rurais devem registrar as
áreas destinadas à reserva le-
gal, que varia de 20% a 80% da
propriedade, dependendo da
região. Isso sem considerar as
chamadas Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs), que
proíbem plantação em mar-
gens de rios, encostas, topo de
morro e várzeas, entre outros.
Asduas figurasnãosãonovi-

dadesdentrodoCódigoFlores-
tal, criado em 1965 e modifica-
do,pelomenos, 60vezesnasúl-
timas décadas. Numa dessas
mudanças, durante o governo
Fernando Henrique Cardoso,
criou-seumnovotextoparade-
finir reserva legal, que impõe
ao proprietário não só amanu-
tenção como a recuperação de
áreas desmatadas no passado.
Em 2008, o ministro de Meio
Ambiente, Carlos Minc, com-
pletoua legislaçãoao imporpe-
nalidades aos proprietários.
Segundo a advogada em di-

reito ambiental Renata Labor-
ne, da Azevedo Sette Advoga-
dos, a partir de dezembro,
quemnão se enquadrar nas re-
grasestarásujeitoamultasque

variam de R$ 50 a R$ 500 por
dia por hectare. Amedida pro-
vocou uma corrida desespera-
da para tentar mudar a lei. De-
zenas de projetos estão sendo
encaminhados ao Congresso,
comalternativasmais flexíveis
para a criação da área de pre-
servação e recuperação am-
biental.

Uma delas seria considerar
as APPs como reserva legal, o
queevitariaumasériedeprejuí-
zos. “Em alguns casos, a soma
deAPPsedereserva legalpode
significar mais de 50% da pro-
priedade”, afirma o professor
da Universidade de São Paulo

(USP) Samuel Giordano, dou-
tor emGeografia Econômica.
A informação é confirmada

pelosprodutoresdecafédeMi-
nas Gerais, de arroz do Rio
GrandedoSuledemaçãdeSan-
ta Catarina. Isso porque boa
partedasplantaçõesdessascul-
turas está em locais considera-
dos de preservação permanen-
te. “Essas áreas estão sendo
ocupadas há vários anos e, no
passado, sua ocupação foi esti-
mulada.Senãohouverumamu-
dança, amedida poderá conde-
nar pequenos sítios e a agricul-
turafamiliar”,destacouopresi-
dentedoConselhodosExporta-
dores de Café do Brasil (CeCa-
fé), GuilhermeBraga.
O ministro da Agricultura,

Reinhold Stephanes, é mais in-
cisivo: “A soma de áreas desti-
nadas a reserva legal e APPs
vai afetar mais de 1 milhão de
pequenosemédiosprodutores,
quedeixarãode tercapacidade

econômica”. Segundo ele, oEs-
tado do Paraná, por exemplo,
teria de transformar 4 milhões
de hectares plantados em flo-
resta e perder 15milhões de to-
neladas de produção.
Nocasodaplantaçãodecana-

de-açúcar em São Paulo, se-
riam necessários 3,7 milhões
dehectares.“Mas,mesmousan-
do todas as áreas disponíveis,
haveria um déficit de 1 milhão
de hectares. Ou seja, teríamos
de reduzir a área plantada”,
afirma o presidente da União
da Indústria de Cana-de-Açú-
car (Unica), Marcos Jank. Nas
contas dele, isso significaria
perderR$7,2bilhõesdereceita
provenientedacananoEstado.
Jank é defensor da compen-

saçãoemoutrosbiomasforado
Estado.Deacordocomalei,ho-
je o proprietário pode comprar
outro terreno para fazer a sua
reserva legal, desdequesejana
mesma microbacia hidrográfi-

ca.Emúltimocaso,oórgãoam-
biental estadual pode definir
outra área dentro do Estado.
“Estamos dispostos a aceitar o
zoneamento da cana-de-açú-
carnoBrasilenão fazernenhu-
ma expansão com desmata-
mento, mas sem reduzir as
áreas plantadas.”
No Ministério de Meio Am-

biente, no entanto, não há ne-
nhummovimentonosentidode
mudarasregrasdojogo.Segun-
do o diretor do Departamento
de Áreas Protegidas, João de
Deus Medeiros, a ausência de
áreas para compensação den-
tro doEstado é umsinal de que
háalgumdesequilíbriono local.
Portanto, se for preciso arran-
car plantações para recompor
florestas, isso será feito.
O executivo afirma, porém,

que os produtores estão “pre-
gandoo terrorismoeassustan-
do pequenos proprietários”.
No caso das APPs, por exem-
plo, ele cita o Estado de Santa
Catarina, que teria apenas 1%
da área afetada. Mas dentro
desse porcentual há uma série
de pessoas que sobrevivem da
agricultura, pondera o presi-
dente daAssociação de Produ-
tores de Maçã e Pêra de Santa
Catarina(Amapi),AntônioCar-
los Anselmo. “Em São Joa-
quim,ondeháproduçãodema-
çã, a medida comprometeria
de forma decisiva o futuro da
atividade.”
Diante de todos os proble-

mas, a senadora Kátia Abreu,
presidente da Confederação
Nacional da Agricultura
(CNA),propõeaatualizaçãodo
Código Florestal de forma a le-
galizartodasasáreasdeprodu-
çãodealimentosnoPaísecorri-
gir erros cometidos em áreas
ciliares (margens de rios e ma-
nanciais) com legislações esta-
duais.“Essapropostaestápara
ser votada no Congresso. Não
adianta falar em meio ambien-
te sem falar em alimentos.” ●
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A obrigatoriedade de ter uma
área destinada à reserva legal
dentrodecadapropriedaderu-
ral virouumagrandedorde ca-
beça para produtores de cana-
de-açúcar da região de Ribei-
rão Preto, no interior de São
Paulo. Embora o prazo para

averbação das áreas termine
em 11 de dezembro, alguns fa-
zendeiros já sofrem sanções
porpartedoMinistérioPúblico
(MP) local.

Na Usina Santa Adélia, com
sede emJaboticabal, 1.950 hec-
taresdelavouraestãoembarga-

dos pela Justiça há mais de um
mês. “Não podemos fazer a co-
lheita da cana nem adubar
áreas plantadas. Não podemos
nem pisar no local sob ameaça
de multas diárias”, afirmou o
proprietário da indústria de
açúcareálcool,NorbertoBello-
di,quefazpartedaquartagera-
ção da família italiana, que che-
gouaoBrasil no iníciodoséculo
passado e fez fortuna.

Bellodi deverá recorrer da
decisão, que considera extre-
mamente injusta epouco inteli-
gente. Ele comenta, orgulhoso,
que a empresa conseguiu recu-
perar 100% da Área de Preser-
vação Permanente (APP) de
sua propriedade, de 15 mil hec-
tares. Por causa do embargo,
180 funcionários estão sendo
realocados em outras áreas da
empresa.

A maior surpresa das ações
do MP, no entanto, é o Grupo
Balbo, o maior produtor de ca-
na-de-açúcarorgânicodomun-
do.Deseuscanaviais,saiofamo-
so Native, sinônimo de açúcar
orgânico, vendido nas princi-
pais redes de supermercados

demaisde60países.Oproduto
tem seis certificações interna-
cionais, que lhe rendemcontra-
tos milionários. Nada disso, no
entanto, impediua fúriadoMP.
Numdosúltimosroundsdopro-
cesso, que promete durar mais

algum tempo, a Justiça enviou
às instituições financeiras na-
cionaisumoficiodeterminando
ofechamentodelinhasdecrédi-
to para a empresa.

A medida foi revertida, já
queoprocessoestáem1ªinstân-
cia e cabe recursos.Mas todo o
embate atrasou em seis meses
a liberação de um empréstimo
para a construção de uma uni-
dadedegeraçãodeenergia,con-
taosóciodaempresa,ClésioAn-
tônio Balbo. Na quinta-feira, o
empresário recebeu a reporta-
gemdoEstado naUsina Santo
Antônio, onde tudo começou
com seu avô, na década de 40.
Metódico e bom de conversa,
ele contou calmamente a histó-
ria de construçãodogrupoe la-
mentou que todo esse proble-
ma esteja ocorrendo.

Hoje, diz ele, a empresa tra-

balha com umamedida de efei-
to suspensivo e devolutivo con-
tra as multas cobradas do gru-
po pela falta da reserva legal.

Balboconsideraalgumasde-
finições do código florestal in-
constitucional,comoéocasoda
recomposiçãodeáreasdevasta-
das no passado. “A lei não pode
ter efeito retroativo.Desde que
ela foi instituída, não tem uma
área desmatada em nossa pro-
priedade.”Alémdisso,algumas
posses foramadquiridasposte-
riormente ao desmatamento,
diz ele, baseado em pareceres
de juristas famosos e estudos
de institutos renomados. ● R.P.

RESERVA-Plantaçãodecana
daUsina Santa Adelia, em
Jaboticabal, foi embargada

MUDANÇA–Colheita de cana na Usina Santo Antonio, em Sertãozinho: Grupo Balbo, considerado modelo, enfrenta ações na Justiça

Linhas de crédito
para o Grupo Balbo
estão fechadas por
decisão da Justiça

Proposta de
mudança do código
está em trâmite
no Congresso
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