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EDITORIAL

Um projeto para o país

O

PIB brasileiro, ou seja, a soma de tudo que
se produz no país, bate na casa dos R$ 6,6
trilhões. É dinheiro que não deveria acabar mais. Somos a oitava economia do mundo. Mas,
mesmo assim, temos um país que custa a entrar no
primeiro mundo em várias valências e setores. A infraestrutura de transporte, logística e circulação de
mercadorias é uma delas.
A agropecuária, no ano passado, cresceu chineses
13%, enquanto o resto da economia se manteve estagnado. Foi o campo o grande responsável pelo crescimento do nosso PIB em 2017, contribuindo com 0,7% dos
1,0% de variação positiva em relação ao ano anterior.
O setor primário brasileiro tem níveis de produtividade equiparados aos melhores do mundo, em vários
segmentos somos campeões. Da porteira pra dentro. Os
problemas começam na hora de escoar essa produção.
Nossa competitividade esbarra em estradas em péssimas
condições, na cascata de impostos sobre combustíveis,
na falta precariedade de outros modais (ferrovias e hidrovias) e na falta de um plano nacional de infraestrutura, que pense o país no médio e longo prazos. Vivemos
de urgências, e por causa disso, expostos aos interesses
e conveniências de corporações, à incompetência de governos de plantão e à ganância de alguns empresários.
Vejam, o campo produz cerca de R$ 300 bilhões ao
ano, representando menos de 6% do PIB nacional. O
PIB agronegócio, no entanto, (considerando a agropecuária mais tudo que a agroindústria e os setores de insumos e serviços correlatos produzem) é de algo em torno
de R$ 1,4 trilhões, mais de 20% da economia brasileira.
Se tivéssemos uma logística melhor, que diminuísse o

custo de transporte, o agronegócio poderia impulsionar
ainda mais o país.
Um simples exemplo. A Ferrovia do Frango, que deve
ligar o oeste catarinense ao litoral, dando escoamento
pelo Porto de Itajaí a mais de oito milhões de toneladas
de carne suína e de frango, tem um custo final estimado
em R$ 14 bilhões. É muito dinheiro? Se não relativizarmos, parece uma babilônia de dinheiro. Mas, se pensarmos nos custos, riscos e transtornos causados por cerca
de 800 mil viagens de caminhão, necessárias para transportar essa mesma carga, já não é tanto dinheiro assim.
Se pensarmos que a economia brasileira perdeu, somente numa semana de greve dos caminhoneiros, mais de
R$ 15 bilhões (só o agronegócio perdeu R$ 3 bilhões), o
custo da tal ferrovia já se torna barato.
Agora, imaginem outras tantas ferrovias e hidrovias país fora, sendo construídas nos próximos 20
anos. Isso mudaria o patamar de competitividade do
país, nos livraria da dependência perigosa de um único modal, aumentaria os ganhos do campo e diminuiria os preços na cidade.
Se isso é tão óbvio, porque já não fizemos esses investimentos nos últimos 20 anos? Também me pergunto, já
sabendo a resposta. Porque as decisões em Brasília não
estão atreladas a um projeto de nação, a um planejamento de futuro. O máximo de horizonte estratégico a
que nossos governantes se impõem é o tempo que falta
até a próxima eleição. E por falar nisso, daqui a alguns
meses, temos novas eleições para os principais cargos
em Brasília. Uma excelente oportunidade para escolhermos quem tem um projeto para o país, e não quem
apenas tem um projeto de chegar ao poder.
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Empreendedores rurais e cooperativas encontram no BRDE
crédito para investir na próxima safra, qualificar a produção e
tornar o agronegócio ainda mais competitivo. Sempre com a
orientação de profissionais especializados, que trabalham junto
a cada cliente para encontrar o financiamento ideal para a sua
necessidade. BRDE. O banco que liga você ao desenvolvimento.

CONHEÇA AS LINHAS
DE CRÉDITO PARA O
AGRONEGÓCIO.
www.brde.com.br

Ouvidoria DDG 0800 600 1020

COM O BRDE AO SEU LADO,
O RESULTADO APARECE.

MIX

Equador
Café em alta
Se tem um produto agrícola em que o Brasil não tem rival no
mundo é o café. Dados mais recentes da Embrapa indicam que
o País colhe 36% da produção mundial de café – são 58 milhões
de sacas para uma produção total de 160 milhões de sacas. No
território nacional, a área ocupada pela cafeicultura em 2018 é
de 1,88 milhão de hectares, com produtividade média recorde
de 31 sacas por hectare. Em segundo lugar no ranking está o
Vietnã, 29,5 milhões de sacas e 18% da produção global.

A exportação de material genético
avícola para o Equador foi renovada
por três anos, segundo informações
do Ministério da Agricultura. A notícia é positiva principalmente para as
empresas brasileiras que produzem
ovos férteis e pintos de um dia a fim
de manter o comércio regular com
aquele país. Atualmente, o Equador
é o segundo principal destino de ovos
férteis e pintos de um dia, mantendo
as vendas em ritmo ascendente.

Custos do trigo
Coreia do Sul
Mais um mercado na Ásia para a
carne suína brasileira: em maio,
a Coreia do Sul liberou a entrada
do produto. Segundo o ministro
da Agricultura, Blairo Maggi, que
esteve em visita oficial ao país,
inicialmente apenas quatro frigoríficos credenciados de Santa
Catarina exportarão para os coreanos, mas a expectativa é de que
em breve outros estabelecimentos
possam ser habilitados e entrem
no mercado coreano.
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O uso de fertilizantes teve maior impacto no custo de produção de trigo
no Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul, sendo em média superior a 20% no período de 2009 a
2017. É o que revela estudo da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), que analisa os custos de
produção e da rentabilidade da cultura. O documento traz as margens
bruta e líquida recebidas pelo produtor nesse período e comprova que a
participação dos gastos com fertilizantes, agrotóxicos, operações com
máquinas e sementes teve grande
impacto nos custos totais da cultura.

Ovinos
Enquanto as carnes suína, bovina e de
frango estão na rotina de boa parte dos
brasileiros, ainda é raro encontrar um
corte de ovino nas mesas do país. Conforme pesquisa da Embrapa, 12% dos consumidores nunca sequer experimentaram
a proteína oriunda de ovelhas, carneiros
ou cordeiros. Mesmo entre aqueles que já
provaram carne ovina, a maior parte não
criou hábito de consumo: a proteína é frequente apenas para 52 milhões de brasileiros, ou 25% da população nacional, com
17% dos pesquisados saboreando a carne
ovina pelo menos uma vez por mês.

Novo prazo
O Cadastro Ambiental Rural (CAR)
teve o prazo novamente prorrogado:
poderá ser feito até 31 de dezembro
deste ano. Antes, terminaria em maio.
Já foram cadastrados quase 5 milhões
de imóveis rurais, totalizando uma
área de 441.644.957 hectares inseridos na base de dados do CAR. No Rio
Grande do Sul, constam no sistema
529 mil imóveis rurais, totalizando
uma área de 20 milhões de hectares.

Máquinas no campo
O governo do Rio Grande do Sul entregou 576 máquinas e
equipamentos agrícolas para as prefeituras de 336 municípios. O valor do investimento, de R$ 72,3 milhões, é decorrente de emendas parlamentares (69,6 milhões) e contrapartida do Estado (R$ 2,7 milhões). A iniciativa foi articulada
pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação com os
31 deputados federais e os três senadores que compõem a
bancada gaúcha no Congresso Nacional.

Fim da linha

A Bayer anunciou, no início de junho, o fim da norte-americana Monsanto. O conglomerado alemão comprou a concorrente do setor de defensivos em 2016
por US$ 66 bilhões. As marcas dos produtos vendidos
pela Monsanto, no entanto, serão mantidas. O grupo
alemão não apresentou nenhuma justificativa para a
supressão do nome Monsanto, mas a companhia norte-americana foi alvo, por décadas, de protestos de ambientalistas contra seus produtos.
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E N T R E V I S T A: ODACIR KLEIN

“O futuro do agronegócio no RS está
na diversificação de culturas e na
agregação de valor ao produto primário”
Por: Cristiano Vieira e Julio Ribeiro | Fotos: Fernando Dias / SEAPI

Com uma longa trajetória na vida pública, Odacir Klein assumiu, neste ano, o comando da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi). É a terceira passagem do gaúcho de Getúlio Vargas pela pasta – “uma a cada 15
anos”, brinca ele -, na qual tem o desafio de preparar o Rio Grande do Sul para enfrentar um agronegócio cada vez mais
competitivo e, no qual, a defesa animal é hoje um dos temas mais preocupantes. Na entrevista, Odacir fala de questões como
exportação, soja, câmbio, logística e biodiesel.
É sua terceira passagem no comando da secretaria de agricultura do
RS. Qual a evolução do agronegócio neste período?
Cada oportunidade dessas representa um período de 15 anos. Até
brinco que não aceitarei novamente, daqui a 15 anos, porque estarei
com 90 anos (risos). Cada ocasião tem um problema diferente.
A primeira vez, ainda no governo
Simon, o maior problema era a
situação econômica nacional. Tínhamos saído dos planos econômicos do governo Sarney, havia uma
dificuldade com os indexadores de
crédito, e as maiores demandas da
agricultura eram a resolução destes problemas federais, de câmbio
e de preços mínimos nas mais diversas questões. Então, a função
da secretaria, além de muito técnica, era também de articulação com
os diversos setores no sentido de
reivindicar, de buscar solução para
esses problemas. Naquele período,
criamos o programa troca-troca de
sementes de milho para estimular
o plantio da cultura, também foi
criado o Feaper (Fundo Estadual
de Apoio ao Desenvolvimento dos

Pequenos Estabelecimentos Rurais), hoje coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural,
Pesca e Cooperativismo (SDR).
A secretaria tinha uma estrutura
maior então...
A secretaria era bem mais ampla.
Tinha a Cesa (Companhia Estadual de Silos e Armazéns), visto
que o Estado ainda tinha um papel de colaborar na armazenagem,
o que hoje, definitivamente, não é
mais função do Estado. A Emater
também era vinculada conosco,
hoje está ligada à Secretaria de
Desenvolvimento Rural. A Ceasa
também era vinculada à secretaria e, naquele tempo, começou a
desenvolver programas de abastecimento para a população carente. Atualmente, fica com a SDR
também. Havia, também, as áreas
onde funcionavam as chamadas
estações experimentais da Secretaria da Agricultura. Atualmente,
ainda temos a Cesa (que está em
liquidação) e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga) que, mesmo
naquela época, já tinha estrutura própria. A secretaria era bem

maior, mas porque tinha também
a função de estar articulada com
os setores representativos para
reivindicar políticas do governo
federal. Havia um endividamento
grande do setor, além de questão
cambial muito complicada.
Como foi a segunda passagem
pela secretaria?
Ocorreu durante o governo Germano Rigotto. Estávamos saindo
de uma crise enorme devido à
questão da febre aftosa. No fim do
governo anterior ocorreu o surto
da doença na cidade de Joia. O
mercado gaúcho de carnes estava
praticamente fechado – a limitação para saída de carnes era enorme. Segundo grande problema:
precisávamos aumentar a produtividade e o governo anterior ao do
Rigotto tinha uma resistência total
à biotecnologia. Houve, inclusive,
episódios de invasão de áreas de
pesquisa. Entramos numa grande
luta para provar que biotecnologia não era uma agressão. Havia
respeito por quem desejasse manter uma produção orgânica, sem
biotecnologia. Mas, devido a este
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cenário, 70% da safra de soja do
Rio Grande do Sul era ilegal, com
sementes compradas do exterior.
Era preciso legalizar aquela situação. Nós, secretaria, interagimos
com a sociedade buscando a legalização. Lembro que, em uma
Expodireto, se lançou um movimento neste sentido. Houve muitas reuniões, inclusive com Polícia
Federal e Ministério Público Federal nos acionando por estarmos
defendendo algo que eles consideravam ilegal. Até que, durante
uma Expointer, o presidente da
República, na época, o Lula, foi
cobrado sobre a legalização. O governo federal, então, baixou uma
Medida Provisória legalizando a
comercialização daquela soja. No
ano seguinte, continuava ilegal, e
foi editada outra MP permitindo o
plantio e a venda. Nesta época foi
criada a CTNBio, hoje um organismo formado por especialistas
sem nenhuma vinculação política,
com um quadro técnico para organizar essa demanda.
E as exportações
naquele período?
Começamos a abrir mais mercado
externo. Lembro de missões ao
exterior para países como China
e Rússia – a Rússia sempre com
aqueles altos e baixos de abre mercado, fecha mercado. A convite do
Ministério da Agricultura estive
duas vezes em Moscou representado o Rio Grande do Sul buscando abertura de mercados. Foi um
período de avanços.
Hoje, quais os desafios?
Na ocasião atual, estou sucedendo a um secretário, o Ernani Polo,
muito dinâmico e criativo. Saímos
agora de uma situação gravíssima
que foi a greve dos caminhoneiros.
Tivemos uma atuação muito forte
e, já no início do movimento, tive
contato com o governador para
cuidarmos dos reflexos dessa pa-

10 | PRESS AGROBUSINESS

ralisação. E foi rápido: na primeira manhã da greve, o setor do leite
já estava um caos. Começou a faltar, logo após, ração para as aves,
os suínos, e para todos os animais.
Os frigoríficos não podiam abater
porque não tinham como estocar
os cortes – as câmaras ficaram lotadas. Como não conseguia escoar
a carne, não tinha como abrir espaço para novos abates.
A greve dos caminhoneiros ocorrida em maio não escancarou uma
questão antiga do setor primário
que é o escoamento da safra, dependente do sistema rodoviário?
Já tivemos ferrovias no Rio Grande do Sul...não seria momento de
buscar alternativas para essa logística?
A época em que estive fora da
secretaria, na iniciativa privada,
acompanhei muito a mobilização
do Centro-Oeste no sentido de
buscar a integração com outros
modais. Fui ministro dos Transportes no período em que a Rede

Ferroviária Federal (RFFSA) já
não tinha mais saída. O programa desenvolvido pelo Bndes eu
considero de sucesso. Ocorreram
dois programas de desestatização
à época. Um feito pelo Ministério dos Transportes iniciado pelo
ministro Alberto Goldman no
governo Itamar, prosseguido pelo
general Bayma Denis no mesmo
governo e a quem eu sucedi, esse
programa deu certo. A modernização portuária, naquele momento, ocorreu. A privatização na
área de rodovias, por exemplo, eu
assinei a concessão da ponte Rio-Niterói, da Via Dutra. Busquei
também financiamento para o trecho da BR-101 entre Florianópolis
e a divisa com o Paraná. Na área
ferroviária, o que ocorreu? Existia
uma entidade quebrada, sugadora
de recursos e totalmente inviabilizada que se chamava Rede Ferroviária Federal S.A. O modelo
de privatização dela foi montado
pelo Bndes. No caso dos portos
e rodovias, foi o modelo aquele

da são muitas, mas começa algo e
não prossegue.

“A soja dá 18% de
óleo e 80% de farelo.
O farelo já agrega
valor, pois impacta
na suinocultura, na
avicultura e até na
pecuária. O resultado
disso tudo é mais
valor na produção de
proteínas animais.”

do Goldman. No caso do Bndes,
a concessão não obrigou os concessionários a usar toda a rede
ferroviária. Mais recentemente,
no governo Dilma, foi criada a
Empresa Brasileira de Logística
(EBL), que recriou um plano de
modernização das ferrovias mas
não deu certo. O programa permitia que pessoas comprassem do
concessionário o direito de uso
da ferrovia. Esse modelo também
não vingou. Hoje, temos concessionárias que operam trechos que
dão resultados e há outros desativados, sem uso.
É um setor que, talvez, não devesse então voltar a ser estatal?
Há 20 anos privatizado e não
avança...
O transporte ferroviário tem uma
dificuldade: a implantação da infraestrutura é muito cara. Depois
de pronta, o transporte até pode
ter um custo menor, mas exige um
longo investimento. Então, as manifestações de intenção de retoma-

Hoje a inovação vem do setor primário, com a biotecnologia, a agricultura de precisão, o maquinário
com altíssima tecnologia. Parece
que há dois problemas hoje: pouco seguro rural e as dificuldades
de escoamento. Essa não deveria
ser a bandeira do setor?
Temos que separar um pouco o
privado do público. Ambos conversam muito sobre essas questões
federais, de conjuntura. Entretanto, o setor público é muito demandado pelo privado a respeito de
políticas que são de incumbência
do setor público. No caso específico da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Irrigação, hoje, a principal preocupação é defesa sanitária e fiscalização, saúde pública.
Sempre brinco que falam muito
em direitos humanos, mas o principal deles é a vida, e não existe
vida sem alimento. É preciso investir em segurança, saúde, educação, mas o alimento é fundamental. Alimento, claro, tem que
ter sanidade e qualidade. Dentro
da estrutura que ficamos no Estado, com a divisão das secretarias,
hoje, cerca de 80% das nossas atividades têm como foco a defesa
sanitária e fiscalização.
E o projeto de fiscalização por
meio da iniciativa privada?
É uma iniciativa nova, com um
projeto de modernização da inspeção de produtos de origem animal,
na qual se estabeleceu a possibilidade de empresas prestadoras de
serviço neste segmento serem credenciadas pelo Estado. São cinco
empresas, por enquanto, habilitadas. Adaptamos o modelo a partir de outros existentes em Santa
Catarina e, principalmente, do Paraná. Basicamente para atuar em
frigoríficos. Contratamos ainda
duas instituições – Sindicato dos

Veterinários e Senai – para ministrarem os cursos de capacitação
para os profissionais que atuarão
por meio das empresas privadas
credenciadas.
Não estamos caminhando para
uma “sojificação” da agricultura
no Rio Grande do Sul?
Avançou muito, inclusive no Sul
do Estado. Está se plantando soja
até em “pedra”. No governo Rigotto, quando apareceram aqui os
chineses querendo comprar dois
milhões de toneladas de soja achamos que era balela. Naquela época, nossa produção era de sete milhões de toneladas de soja. Hoje,
o Rio Grande do Sul dobrou essa
produção. O que nós temos de
avanço é a agregação de valor. Um
programa que absorve muita soja
e que as pessoas não se dão conta
é o biodiesel. Ainda no governo
Rigotto, quando pessoal começou
a instalar usina de biodiesel e o
governador perguntou qual seria
a matéria-prima – preponderantemente “soja”, responderam – ele
achou uma loucura. E eu também
pensava isso, mas por que? Tínhamos mercado para o grão, com
Lei Kandir, sem tributo. A soja
dá 18% de óleo e 80% de farelo.
O farelo já agrega valor, pois impacta na suinocultura, na avicultura e até na pecuária. O resultado
disso tudo é mais valor na produção de proteínas animais. Aqui no
Rio Grande do Sul, em que pese o
avanço da soja na Metade Sul e na
Fronteira-Oeste, o Estado ainda
tem muita diversificação. Embora também importador, o RS tem
diversificação na fruticultura, na
olivicultura, nos hortigranjeiros,
e uma outra área, em que atuei
nacionalmente, que é o milho. Se
olharmos para trás, a área diminuiu em quase metade, mas a produção se manteve. Aí entra uma
coisa interessante para visualizar
essa questão: a cadeia produtora e
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a cadeia consumidora não interagem. Em uma visita ao Canadá,
uma indústria produtora de etanol, o sistema tinha produtores
determinados, dos quais já compravam o milho antes mesmo que
o agricultor plantasse. O produtor
tinha o preço estabelecido do seguinte modo: metade da cotação
na Bolsa de Chicago naquele dia e
metade do valor era pré-estabelecido. Uma cadeia integrada.

“Essa condição
de livre de aftosa
sem vacinação nos
daria condições de
disputar mercados
dominados por
Estados Unidos
e Austrália.”

E aqui, como funciona?
Temos uma cadeia integrada entre
o produtor do frango ou do suíno e
as indústrias, mas falta integração
com o produtor de milho. O pessoal
diz: “o governo tem que ter programas para garantir a autossuficiência do Estado no milho”. Tem época que, como o milho é commodity
e o preço é estabelecido fora, ele
recebe pouco. Então, mesmo não
sendo autossuficiente, tem épocas
que o consumidor compra milho
barato e o produtor tem prejuízo. E
tem muito mercado internacional,
principalmente no Oriente Médio e
alguns países asiáticos.

senta tirar do mercado grão que
ia para a China e transformar em
emprego nas indústrias. Na minha ótica, olhar para frente significa ter o objetivo de inovar, de
cientificamente aumentar a produtividade e isso não é incompatível com a sustentabilidade. Não
é um processo predatório.

Qual é a matriz produtiva, então,
que o Rio Grande do Sul deve
priorizar para os próximos 15
anos?
É diversificação e agregação de
valor. Mesmo quem reclama da
industrialização, o pessoal não se
dá conta que já ocorre isso dentro
da porteira. Para produzir, precisa
máquina, precisa defensivo, precisa semente, tudo isso é tecnologia
e agrega valor. Então qual a matriz? Fomentar isso. As cooperativas são importantíssimas porque
reúnem pequenas economias e
dão um apoio importante para o
produtor. Um outro dado: o Rio
Grande do Sul comprava nos leilões 6% do diesel produzido no
Brasil e vendia 30% do biodiesel.
Não são cooperativas, nesse caso,
são empresas privadas. Isso repre-

Hoje, temos o status da carne
com vacinação contra aftosa. Estamos prontos para a retirada da
vacina? O que é necessário para
isso?
Os técnicos são a favor da retirada da vacinação e já existe um
calendário nacional para o Brasil cumprir. O País foi dividido
em cinco lotes. O Brasil foi reconhecido agora em maio, pela
Organização Mundial de Sanidade Animal, em Paris, como
livre de aftosa com vacinação, o
País todo. É um fato inédito pela
extensão territorial e uma luta
antiga desde 1965, quando houve o primeiro programa de controle da doença. O Ministério da
Agricultura então dividiu o Brasil em cinco blocos e estabeleceu
que, já em 2019, inicia a retirada
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da vacina. O primeiro bloco é o
do Nordeste, que é uma estratégia natural uma vez que é onde
há menos risco, onde produz
pouca carne bovina. Além disso,
os estados do nordeste não fazem
fronteira com nenhum outro país.
O Rio Grande do Sul e o Paraná
buscaram auditorias para realizar
exames e nos adequar à retirada
da vacina junto com o primeiro
bloco – assim, a última vacinação seria em 2019. O ministério
colocou o RS no último bloco,
em 2021. Juntos estão Paraná e
Santa Catarina, este o único estado com status sem vacinação.
A vantagem hoje é a mesma dos
nossos vizinhos: Santa Catarina
exporta suínos para grandes centros consumidores deste produto,
como Europa, mercados que não
acessamos. Essa condição de livre de aftosa sem vacinação nos
daria condições de disputar mercados dominados por Estados
Unidos e Austrália. No caso da
carne bovina, o produto oriundo
de um país sem vacinação pode
custar 100% mais no mercado
de destino, então – novamente –
agrega valor.

MATÉRIA DE CAPA

Nova etapa do Plano Safra
garante mais recursos para o campo

A

metade do ano é, tradicionalmente, época
de planejar financeiramente o próximo plantio. Com
um ciclo do Plano Safra se encerrando e outro começando, a
expectativa dos agricultores pelo
crédito rural representa um dos
mais importantes momentos do
agronegócio, já que o financia-
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mento é fonte dos investimentos
no campo.
Para o ciclo 2018-2019, o governo federal anunciou R$ 194,3
bilhões em junho, com uma redução média de 1,5 ponto percentual nas taxas. Os recursos podem
ser acessados entre 1º de julho de
2018 e 30 de junho de 2019.
De acordo com o presidente

da Federação das Cooperativas
Agropecuárias do Estado do Rio
Grande do Sul (FecoAgro-RS),
Paulo Pires, em relação à inflação os juros poderiam ser menores, lembrando que os bancos já
vinham praticando percentuais
menores que os propostos para
credores com pequeno risco e
altos volumes, inclusive bem

abaixo do que os juros do crédito rural do ano passado. “Isso é
uma novidade no Brasil, porque
talvez é uma das primeiras vezes
que acontece, ou seja, os juros de
mercado propostos para algumas
empresas e, especificamente, cooperativas, mais baratos que os
juros controlados do crédito rural”, observa ele.
Do total, são destinados R$
151,1 bilhões para o crédito de
custeio, sendo R$ 118,8 bilhões
com juros controlados (taxas fixadas pelo governo) e R$ 32,3
bilhões com juros livres (livre
negociação entre a instituição
financeira e o produtor). O cré-

dito para investimentos ficou em
R$ 40 bilhões. O Plano Safra inclui, ainda, R$ 2,6 bilhões para
o apoio à comercialização e R$
600 milhões para subvenção ao
seguro rural.
As taxas de juros de custeio
foram reduzidas para 6% ao ano
para os médios produtores (com
renda bruta anual de até R$ 2
milhões) e para 7% ao ano para
os demais. Já as taxas para os
financiamentos de investimento
ficaram entre 5,25% a.a. e 7,5%
a.a.. Parte dos recursos captados
em Letras de Crédito do Agronegócio será destinada ao financiamento complementar de custeio

e de comercialização, com juros
de até 8,5% ao ano.
Henrique Dornelles, presidente da Federação das Associações
dos Arrozeiros do RS (Federarroz), avalia que a modalidade
para construção de Armazéns
(PCA) e o programa ABC, para
a Agricultura de Baixo Carbono, continuam tendo um incentivo, mas com redução de juros
maior. “Os demais programas de
investimento tiveram diminuição de juros quase insignificante.
Somente as taxas administrativas cobradas pelos bancos já
correspondem a esta redução de
0,5%”, reclama.
O plano ABC, conforme dados
do Ministério da Agricultura, já
resultou em modificações de 10
milhões de hectares - destes, 500
mil hectares com a utilização do
sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). O
ABC foi criado há oito anos e
recebeu mais de R$ 15 bilhões de
investimentos.
Os arrozeiros, por outro lado,
representam um dos segmentos
que mais estão demandando renegociação das dívidas devido a
questões como o baixo preço. Segundo a Federarroz, a entidade
tem solicitado aos agentes financeiros a prorrogação automática
dos vencimentos das parcelas de
créditos rurais previstas para as
próximas semanas. O objetivo é
evitar a inadimplência dos produtores.
No recente anúncio do Plano
Safra, o ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, confirmou a criação de uma linha de crédito com
o objetivo de viabilizar a repactuação de dívidas agrícolas, pelo
prazo de até 12 anos, por meio
do BNDES. A alegação da Federarroz é a de que o setor orizícola enfrenta a maior crise de sua
história.
Para a pecuária, o prazo é de
até dois anos no crédito de cus-
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teio para a retenção de matrizes
bovinas de leite, suínas, caprinas
e ovinas. Também foi aprovada
linha de financiamento de até R$
50 milhões para capital de giro às
cooperativas de leite, com juros
de 7% a.a. e 12 meses de prazo
para pagamento. Pecuaristas podem, ainda, contar com empréstimos para aquisição de animais
para reprodução ou criação, a
juros controlados de 7% ao ano
e limite de R$ 450 mil por beneficiário no ano agrícola.

Seguro agrícola
com poucos
recursos
Embora os analistas e executivos de bancos considerem positivos os números do Plano Safra 2018-2019, um dos pontos é
alvo, historicamente, de reclamações: os poucos recursos destinados ao seguro agrícola. São R$
600 milhões para o Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (PSR).
Presidente da Confederação
Nacional da Agricultura (CNA),
João Martins da Silva afirma que
o valor é suficiente para segurar
apenas 10% da área plantada no
Brasil. “Em uma economia moderna, seguro é tão ou mais importante do que o crédito”, diz.
A entidade havia solicitado ao
governo pelo menos R$ 1,2 bilhão para o seguro.
Pires, da Fecoagro, ressalta
que a expectativa era algo em
torno de R$ 800 milhões. “O seguro rural é uma política pública
muito interessante para o setor,
pois é determinante até para o
governo por se tratar de um bom
investimento, uma vez que diminui bastante as prorrogações, os
acertos de contas com os produtores depois quando ocorrem os
problemas”, completa.

O financiamento é importante, uma vez que a safra tem
registrado recordes sucessivos
sem avançar em regiões de preservação ambiental. Conforme
o Ministério da Agricultura,
a partir da safra 1991/1992, a
produção de grãos cresceu 3,4
vezes, passando de 68,4 milhões
de toneladas para 232,6 milhões
de toneladas. O total de área
plantada aumentou apenas 1,6
vezes, indo de 38,5 milhões de
hectares para 61,5 milhões de
hectares no mesmo período.
Outros destaques são o maior
apoio para o financiamento de
construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas
nas propriedades dos pequenos
e médios produtores rurais e à
recuperação de reserva legal e de
áreas de preservação permanente no âmbito do Programa ABC.
Para essas finalidades, os juros
estão em 5,25% ao ano.

BRDE: 60%
da carteira no
agronegócio
Armazenagem é um dos segmentos de maior demanda hoje
por crédito rural, conforme explica Maurício Mocelin, supe-

Jeanette Lontra
Presidente do Badesul

Para o ciclo 2018-2019, o
governo federal anunciou
R$ 194,3 bilhões em junho.
Os recursos podem
ser acessados entre 1º
de julho de 2018 e 30
de junho de 2019.

rintendente do BRDE no Rio
Grande do Sul. “Maior produtividade no campo e, consequentemente, elevadas safras, são fatores que vão continuar exigindo
mais espaço para armazenamento”, relata.
Conforme ele, desde 2012 a
safra gaúcha tem crescido mais

Anderson do Nascimento
Gerente de mercado agronegócio
do Banco do Brasil - RS

rápido do que a capacidade para
guardar os grãos, fator que impulsiona essa expectativa. Esse
impulso ganha força com a expansão da soja pela Metade Sul,
região antes dominada pela pecuária e pelo arroz.
O agronegócio representa 60%
da carteira de investimentos do

BRDE no Rio Grande do Sul.
“São contratos em áreas como
frigoríficos, processamento de
leite, suinocultura, máquinas e
equipamentos. O banco, historicamente, se voltou para esse setor que tem registrado uma boa
rentabilidade”, conta Mocelin.
A expectativa do BRDE é

Maurício Mocelin
Superintendente do BRDE
no Rio Grande do Sul

Henrique Dornelles
Presidente da Federarroz

manter ou até mesmo elevar o
volume de R$ 300 milhões financiados com o último Plano
Safra. “Tem potencial para crescimento porque muitos produtores, no início do ano, seguraram
investimentos na expectativa de
redução dos juros do Plano Safra recém-anunciado, o que se
confirmou”, avalia Mocelin.
Um dos pontos fortes da carteira da instituição é o BRDE
– PCS – Agronegócio Sustentável. O subprograma foi um dos
destaques do ano passado, com
R$ 34,9 milhões aplicados em
34 projetos. Ele oferece apoio a
projetos que adotem as melhores práticas de sustentabilidade
no agronegócio, com o objetivo
de reduzir impactos ambientais.
Pode ser direcionado a sistemas de tratamento ou aproveitamento de dejetos, incluindo
aproveitamento para geração de
energia e compostagem, ou, também, para recuperação de pastagens degradadas. Também permite a implantação de sistemas
de integração lavoura-pecuária,
lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta.
O BRDE — PCS – Agronegócio
Sustentável pode auxiliar, ainda,
na regularização ou adequação
das propriedades rurais quanto
à legislação ambiental, inclusive

Gerson Seefeld
Diretor executivo da
Central Sicredi Sul Sudeste
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da recuperação de áreas de preservação permanente.

Nos momentos
bons e ruins
Principal financiador do agronegócio, com 60% do mercado,
o Banco do Brasil tem R$ 20 bilhões em contratos da carteira
agrícola apenas no Rio Grande
do Sul. “Somos um banco que
está junto do cliente nas horas
boas e também nas ruins, como o
problema recente no arroz”, ilustra Anderson Quevedo, gerente
de mercado agronegócio do BB
no Rio Grande do Sul.
Conforme Quevedo, o arrozeiro hoje tem possibilidade de
prorrogar o contrato da safra
2017-2018 e, assim, tentar garantir um melhor preço. “As dificuldades de comercialização estão
previstas nas normas, mas não é
um apoio importante do banco”,
relata.
No Plano Safra 2016-2017,
o BB emprestou R$ 8,5 bilhões
para os produtores gaúchos. No
atual, que está encerrando, a expectativa é ultrapassar um pouco
esse patamar, chegando a R$ 8,6
bilhões. Para 2018-2019, Quevedo conta que objetivo é ultrapassar esse montante.
Um dos clientes mais relevantes no segmento rural é a agricultura familiar. Apenas o Banco do
Brasil tem R$ 7 bilhões emprestados para os pequenos produtores do Rio Grande do Sul. São
350 mil contratos, com um valor
médio de R$ 20 mil.
Segundo Quevedo, metade das
contratações aconteceu por meio
de correspondentes bancários.
Um dos principais parceiros é a
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do RS (Fetag-RS) e
seus sindicatos filiados. “O produtor leva lá seus documentos,
encaminha a proposta, que é en-
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Um dos pontos
do Plano Safra que
gera descontentamento
entre os produtores rurais
são os recursos destinados
ao seguro agrícola. Neste
ano, apenas R$ 600 milhões
foram previstos, quando
a CNA havia solicitado
o dobro deste valor

viada para o banco. Aprovada,
tudo volta para o sindicato, que
imprime e é assinado pelo agricultor”, explica.
De acordo com Quevedo, 80%
dos contratos de crédito rural do
Banco do Brasil já têm seguro
agrícola contra problemas climáticos. Um outro produto também cobre riscos com estiagem e
chuva em excesso, mas com uma
inovação: garante renda para o
agricultor. “De certa forma, este
seguro supre aquela expectativa
que se tem todo ano com o preço
após a colheita. A procura tem
crescido bastante”, explica.

Foco na
agricultura
familiar
Confiante nas perspectivas do
agronegócio, o Sicredi disponi-

biliza, para o Plano Safra 20182019, R$ 6,9 bilhões para o Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
Desse total, R$ 5,9 bilhões vão
para custeio, comercialização e
investimento em linhas do Pronaf e do Pronamp. E R$ 1 bilhão
será operacionalizado com recursos do BNDES.
A expectativa é realizar cerca
de 114 mil operações. No fechamento do ciclo anterior (20172018), as contratações de crédito
rural junto ao Sicredi somaram
R$ 4,9 bilhões nos dois Estados do Sul. Conforme o diretor
executivo da Central Sicredi Sul
Sudeste, Gerson Seefeld, juntos,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul respondem por 43% do total
liberado pelo Sistema Sicredi no
País.
Seefeld relata que o agronegócio é o ponto de origem de muitas
das cooperativas que integram o
sistema. “Estamos presentes em

48% dos R$ 6,9 bilhões previstos
para o plano safra 2018-2019 têm
como fonte a poupança. Apenas
essa modalidade de investimento registrou alta de 44% nos últimos 12 meses no Sicredi (junho
2018 sobre junho 2017).

Fundo Clima:
a aposta do
Badesul

92% dos municípios gaúchos,
somos muitos próximos também
da agricultura familiar”, conta.
Aliás, a agroindústria e a agricultura familiar representaram 92%
dos contratos fechados no ciclo
anterior do Plano Safra – cerca
de R$ 4,5 bilhões em financiamentos, com um valor médio de
R$ 25 mil.
A forte capilaridade é importante, uma vez que dois terços
dos municípios gaúchos têm menos de 10 mil habitantes. “Há
cidades em que todos se conhecem, então temos um nível de
confiança mais elevado. Isso auxilia na concessão do crédito”,
pondera Seefeld. O resultado é
que o Sicredi tem uma das mais
baixas taxas de inadimplência do
Brasil - cerca de 0,15%.
O executivo destaca que um
dos fatores que permitem o crescimento do crédito rural é a forte
captação da poupança. Cerca de

Jeanette Lontra, presidente do
Badesul, destaca que 40% dos
recursos do banco estão direcionados para o agronegócio. “Trabalhamos com projetos de armazenagem, de irrigação, também
de máquinas e equipamentos.
Acreditamos que a procura irá
aumentar após a divulgação
recente do novo Plano Safra”,
pondera.
Um dos destaques do Badesul é o Fundo Clima, programa
gerenciado pelo Bndes destinado a apoiar a implantação de
empreendimentos, a aquisição
de máquinas e equipamentos e
o desenvolvimento tecnológico
relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa.
No caso da agricultura, é uma
linha que pode financiar sistemas de energia fotovoltaica.
“Isso beneficia também os pequenos produtores pessoa física,
que precisam hoje de força para
funcionar seu pivô lá no campo,
por exemplo, mas não têm energia suficiente”, conta Jeanette.
A modalidade permite aos
consumidores reduzirem gastos
com a conta de luz, já que passarão a comprar menos energia
da concessionária e poderão,
dependendo de sua região, fazer
até uma conta corrente de energia vendendo o excedente para
a distribuidora. Os limites do
Fundo Clima alcançam 80% dos
itens financiáveis.

Safra anterior:
volume de R$
132 bilhões
Conforme balanço divulgado
pelo Ministério da Agricultura, a
contratação do crédito rural por
médios e grandes produtores rurais atingiu R$ 131,6 bilhões, em
onze meses, de julho do ano passado até maio deste ano. O montante equivale aproximadamente
ao total do volume contratado em
toda a safra 2016/17.
A modalidade de custeio é a de
maior destaque. Somou, no período, R$ 72,2 bilhões (aumento
de 2% no valor das contratações),
com aumento do valor médio das
operações de custeio, ou seja, operações com valores maiores.
As finalidades de industrialização e de comercialização tiveram
incrementos percentuais semelhantes, na faixa de 35%. O investimento também apresentou variação positiva de 28,6% em relação
ao mesmo período da safra passada, sendo a segunda finalidade a
demandar maior volume de recursos, com R$ 27,2 bilhões.
Linhas direcionadas para investimento, como o Moderfrota (Programa de Modernização da Frota
de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras), o
Pronamp (Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural)
e o ABC (Programa para Redução
da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura) foram os mais
demandados pelos médios e grandes produtores rurais.
Enquanto o Pronamp e o ABC
tiveram crescimento em torno de
50%, o Moderfrota teve variação
positiva de 5,3%, em relação à
safra 2016/17. Outro forte destaque foi o PCA (Programa para
Construção e Ampliação de Armazéns), com alta de 113% nas
contratações.
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ECONOMIA

Custos com logística
e greve mobilizam
o agronegócio

A

o cruzar os braços em
maio, os caminhoneiros colocaram o Brasil
de joelhos. Foram 11 dias em que
a economia simplesmente parou
– faltou gasolina, alimentos escassearam, pessoas deixaram de
consumir. Ainda impressiona
que uma greve de apenas uma
categoria tenha tido efeitos tão
rápidos e pesados sobre o setor produtivo. A estimativa do
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Ministério da Fazenda é de que
os prejuízos tenham sido de R$
15 bilhões, cerca de 0,2% do PIB.
O agronegócio foi um dos mais
afetados pela paralisação e deve
demorar a se recuperar. As cadeias de suínos e aves, com milhares de animais prontos para o
abate e represados nas granjas, registraram enormes prejuízos. “Os
levantamentos feitos junto aos associados apontam para perdas de

R$ 3,15 bilhões em toda a cadeia
produtiva de aves, suínos, ovos,
e material genético”, destaca Ricardo Santin, diretor-executivo da
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA).
Santin relata que o cenário é
de incerteza, uma vez que, além
da paralisação de maio, o setor
de aves e suínos ainda enfrenta
outros contratempos, como a suspensão de plantas brasileiras pela
União Europeia e os embargos
russo e chinês anunciados neste
ano. “Certamente nossas previsões iniciais para a produção e
para a exportação serão refeitas”,
avalia o executivo.
Presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS
(Fecoagro), Paulo Pires, concorda
que a retomada será gradual, mas

o setor de grãos enfrenta um impasse desde o fim da paralisação:
o tabelamento do frete proposto
pelo governo (depois, suspenso
pela Justiça e que agora está indefinido) virou uma grande dor
de cabeça. “Muitos negócios já
haviam sido fechados com outros
valores, aí vem o governo e baixa
decreto para o frete. Isso não condiz com a realidade, não é assim
que funciona”, reclama Pires.
O tabelamento do frete é tão polêmico que gera discussões mesmo dentro do governo. O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), ligado ao Ministério da Justiça, se manifestou
contrário à criação de uma tabela
com os valores mínimos a serem
cobrados pelo frete do transporte
rodoviário de cargas. Em parecer

enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a autarquia sustenta
que o tabelamento do frete limita
a concorrência, prejudicando a
sociedade e criando uma espécie
de cartel no setor.
Do outro lado está a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vinculada ao
Ministério dos Transportes e defensora da medida. Pressionado
após idas e vindas da tabela do
frete, o presidente Michel Temer informou que decidiu esperar por uma decisão do STF a
respeito. A tabela foi acordada
entre governo e representantes
dos caminhoneiros durante as
negociações para encerrar a paralisação que durou 11 dias. O
tabelamento, no entanto, foi contestado no STF por entidades da
agropecuária e da indústria.
Para o presidente do Sindicato
das Indústrias de Suínos do Rio
Grande do Sul (Sips), Rogério
Kerber, as sequelas serão profundas. “Foram vários dias em que
ficaram paralisadas as atividades
de venda, carregamento e faturamento dos frigoríficos, e isto não
se recupera mais. Venda perdida
é venda perdida. E os contratos já

confirmados terão custos adicionais, principalmente na exportação”, destaca.
Apesar de a paralisação ter
durado 11 dias, Kerber salienta
que o setor de suínos suspendeu
completamente as atividades por
quatro dias. Com isso, 18 plantas de suínos habilitadas no Rio
Grande do Sul deixaram de abater, diariamente, 30 mil animais.
No Brasil, o volume diário somou 150 mil suínos já terminados que simplesmente não eram
enviados para abate. “Só no RS
temos então 120 mil suínos alojados no campo. São animais que
estão prontos e agora precisamos
encontrar “janelas”, fora de dias
úteis, para reprogramar o recebimento desses suínos”, completa o
presidente do Sips.
No leite, cenas como produtores jogando fora milhares de litros
eram comuns durante a greve.
Não havia como levar o leite até
a indústria. Altamente perecível,
o produto precisa ser processado
rapidamente. No Rio Grande do
Sul, a cada dia, perdeu-se cerca de
8 milhões de litros de leite, fonte
de sustento para mais de 100 mil
famílias, sem contar o efeito cas-

A Ferrovia do Frango é um projeto que ligará o oeste catarinense
ao litoral, passando pela maior região produtora de aves do
Brasil. O custo estimado do projeto é de R$ 14 bilhões
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cata da falta desses recursos nas
economias municipais.
Segundo a Scot Consultoria,
a interrupção na coleta de leite
no campo deve impactar os preços ao produtor no país no curto prazo. Em maio, o produtor
brasileiro recebeu, em média, R$
1,116 pelo litro do leite entregue
em abril, alta mensal de 1,7%.
A pesquisa levanta os preços do
leite praticados em 18 Estados.
Antes da greve, a expectativa era
que o ritmo diminuísse. Agora, a
previsão é que a valorização se
intensifique no curto prazo porque a greve provocou uma queda
na captação nas duas últimas semanas de maio.
Houve reflexo também nos embarques. A greve dos caminhoneiros, que começou em 21 de maio
afetou as exportações do país no
período. A média diária de produtos vendidos ao exterior, que
nas três primeiras semanas do
mês ficou acima de US$ 1 bilhão,
caiu para US$ 642 milhões na última semana de maio. Na semana entre o dia 21 e 27, o volume
exportado também sofreu queda
significativa, para uma média diária de US$ 699 milhões. Apenas
na soja, principal item da pauta
de exportação agrícola, o recuo
no período foi de 31%.
A situação é paradoxal. Para

Paulo Pires
Presidente da Fecoagro
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o presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Marcelo
Vieira, o agronegócio brasileiro
é um dos mais competitivos do
planeta quando se analisa custos de produção, rentabilidade e
produtividade. “Contudo, temos
um custo dos mais altos do mundo com a logística, que privilegia rodovias. E deve-se ressaltar,
ainda, que mesmo a infraestrutura rodoviária existente não é
boa”, completa.

O peso da
logística
Especialistas não têm dúvida: o
Brasil errou ao apostar nas rodovias como principal modal de infraestrutura, seja para transporte
de cargas ou de passageiros. Nos
anos 1970 e 1980, uma tímida
malha ferroviária, sob comando
da Rede Ferroviária Federal S.A.,
deixou de receber investimentos e
terminou sucateada, vendida para
a iniciativa privada nos anos seguintes.
Restou, então, a estrada. De
Norte a Sul, duplicadas ou de pista simples, são elas que conduzem
a riqueza da indústria, do comércio e da agropecuária. Mas tudo
isso tem um alto preço: o transporte rodoviário gera um custo

Ricardo Santin
Diretor-executivo da ABPA

logístico elevado para o setor produtivo.
A pesquisa Custos Logísticos
Brasil, divulgada neste ano pela
Fundação Dom Cabral (FDC),
destaca o tamanho do impacto
dos gastos com transporte nos resultados das empresas, incluindo
o agronegócio.
Em 2017, as empresas destinaram 12,37% do faturamento bruto
para logística. No resultado anterior do levantamento, em 2015,
este percentual era de 11,73%.
Conforme o levantamento, em
média, empresas chinesas destinam 10% de seu faturamento bruto para gastos com logística. Nos
Estados Unidos este percentual é
de apenas 8,5%.
No caso do agronegócio, o custo é bem maior: chega a 21% da
receita. As atividades que mais
impactam essa conta são o transporte de longa distância (40,1%);
a distribuição urbana (23,4%) e a
estocagem (17,7%).
Para minimizar os impactos decorrentes do aumento de custos,
muitas empresas estão buscando
medidas como a terceirização de
frota, negociar maiores prazos de
entrega e transferir custos logísticos para os clientes. No fim das
contas, pode ocorrer elevação de
preços na ponta final da cadeia.
Ricardo Santin, diretor-executi-

Marcelo Vieira
Presidente da SRB

O custo de logística e transporte no agronegócio
brasileiro chega a 21% da receita
vo da ABPA, ilustra que o problema logístico não é novo no
setor de proteína animal. “Há
tempos falamos da Ferrovia do
Frango e outras estruturas importantes para nossa estrutura de
distribuição de produtos e insumos”, salienta.
A Ferrovia do Frango é um projeto que ligaria, por trem, o Oeste
Catarinense ao Litoral, passando
pela maior região produtora de
aves do Brasil. A iniciativa é capitaneada pela Valec Engenharia,
empresa ligada ao Ministério dos
Transportes. O custo estimado é
de R$ 14 bilhões.
O projeto encontra-se atualmente na fase de desenvolvimento do Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental, conhecido como EVTEA. A
linha, chamada tecnicamente de
Corredor Ferroviário de Santa
Catarina, ligaria Dionísio Cerqueira, no oeste catarinense, à
região de Itajaí, no litoral.
Depois de pronta, a ferrovia irá
transportar granéis agrícolas, carnes processadas (aves e suínos)

e cargas gerais. Espera-se uma
redução do custo de transporte,
do custo de manutenção de rodovias, de emissões de gases poluentes dos veículos e de acidentes de transporte.
Enquanto essa e outras iniciativas não saem do papel, o setor
produtivo arregaça as mangas.
“Já desenvolvemos estudos que

mostram que o Brasil é altamente
competitivo no mercado internacional, principalmente na produção, e até a saída do produto da
planta frigorífica; a partir dali,
perdemos gradativamente nossa
competitividade”, ilustra Santin.
“Temos, inclusive, um grupo de
trabalho dentro da ABPA que
trata especificamente deste tema.
Mas o cenário econômico e político impede o Brasil de avançar em
investimentos estruturais”.
Para Paulo Pires, presidente da
Fecoagro, a redução dos custos
com logística depende, essencialmente, de maior investimento
do governo federal em priorizar
outros modais, como ferrovias e
hidrovias, mas há outros pontos
a serem considerados. “Há uma
questão de fundo maior que é
privilegiar a produção e venda de
caminhões. Você financia um caminhão com uma facilidade impressionante. Isso mostra o poder
que tem a indústria automobilística”, pondera.
De acordo com o chefe-geral da
Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo de Miranda, os ganhos de competitividade da agricultura brasileira com a melhoria
da logística podem ser muito
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A estimativa do Ministério da Fazenda é de que os prejuízos causados pela greve dos
caminhoneiros tenham sido de R$ 15 bilhões. Só na cadeia de proteína animal e material
genético, a estimativa é de que os prejuízos tenham passado de R$ 3 bilhões
maiores do que os obtidos atualmente pela adoção de inovações
tecnológicas no sistema produtivo. “O agronegócio precisa conhecer, gerir e intervir melhor
no tema da sua macrologística,
como já faz o setor de mineração
e industrial”, destaca.

Impulso para
as hidrovias
Um pouco antes da paralisação
dos caminhoneiros, foi criada,
na sede da Farsul em Porto Alegre, a Associação Hidrovias RS.
O objetivo é fomentar o aproveitamento efetivo das hidrovias,
não apenas para o transporte por
água, mas também como fator
estratégico de atração de novos
empreendimentos.
Estima-se
que o Estado tenha 700 km de

águas navegáveis.
A entidade é constituída por
representantes da Farsul, Fiergs,
Fecomércio, ABTP, Federarroz
e empresas que operam os terminais do Porto de Rio Grande.
A ideia é liderar a mobilização
para ampliar o volume de cargas
escoadas pelas hidrovias dos atuais 7 milhões de toneladas/ano
para 12 milhões.
Este incremento significa uma
redução do frete em cerca de
40%, garantindo competitividade para a produção gaúcha nos
mercados nacional, por cabotagem, e internacional, pela rota
marítima do sul da África.
Segundo informações da associação, o Rio Grande do Sul
tem as lagoas Mirim e dos Patos,
além dos rios Jacuí, Caí, Taquari, Gravataí e dos Sinos, todos
navegáveis em grande parte dos
seus cursos, formando uma rede

de 1.200 km de extensão. Se, há
cinco décadas, ela era utilizada
em sua plenitude, ao longo dos
anos foi encolhida em 500 km.
Com isso, vieram as consequências: atualmente, o transporte é
basicamente rodoviário, ou seja,
mais caro, com alto consumo
de combustível e mais poluente.
Uma única embarcação com capacidade para 5 mil toneladas,
por exemplo, tiraria o equivalente a 110 carretas das estradas.
O primeiro presidente será
Wilen Mantelli, que acumula a
função com o comando regional
sul da Associação Brasileira dos
Terminais Portuários (ABTP).
“Temos uma das logísticas mais
caras do mundo. Precisamos
mudar isso, apresentar propostas, tomar a dianteira. Essas
questões têm de ser lideradas
pelo setor empresarial”, disse,
na ocasião.
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CEREAIS

Valiosa
cevada

G

rão cobiçado pelo
mercado da cerveja,
a cevada tem destino
líquido e certo. Antes mesmo do
plantio, toda a produção já está
destinada para gigantes cervejeiros, como a Ambev e a cooperativa paranaense Agrária. O Rio
Grande do Sul e o Paraná são os
maiores produtores da chamada
cevada cervejeira. A média anual
é de 300 mil toneladas do cereal.
Parece muito, mas é apenas um
terço do que necessitam as maltarias do Brasil.
O malte é o produto obtido
pelo processo de malteação. Ele
consiste na germinação do grão
de cevada, em condições controladas, por até seis dias, e depois
interrompida por secagem com
altas temperaturas. No Brasil
e no mundo, malte de cevada é
destinado principalmente à produção de cervejas.
“O restante é comprado do
Mercosul, principalmente da Argentina. Não há imposto de importação, então a cevada vem de
lá muito facilmente e supre essa
carência da indústria”, explica
Euclydes Minella, pesquisador
da Embrapa Trigo. Assim como
o trigo, outra cultura importante de inverno, a cevada encontra
dificuldades para chegar em uma
hipotética autossufiência: precisaria ocupar espaço de outros
grãos e lidar com um problema
incontrolável, o clima.
“Não temos como prever o
tempo e o produtor não irá plantar cereal de inverno se o prognóstico for chuvoso. É a água
em excesso que causa perdas na
lavoura”, conta Minella. Umida-
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de, por sinal, é o que menos se
deseja na cevada. Uma das fases
mais sensíveis é a secagem. Hoje,
o modo mais indicado é fazer a
secagem indireta, em que o calor
passa por fora do cilindro com a
cevada. “Se você colocar calor
diretamente na massa de grãos,
pode deixar gosto de lenha na
cevada e, consequentemente, no
malte, algo não desejado pela
indústria da cerveja. Então é um
processo delicado”, diz.
No Rio Grande do Sul, a produção está concentrada em duas
áreas: a região Norte, especialmente na microrregião de Passo
Fundo (20% da produção) e de
Erechim (10%), além da região
Central do Estado, em municípios como Santiago (10%) e Cruz
Alta (9%). No Paraná, destaque
para as microrregiões de Guarapuava (67% da produção paranaense) e de Ponta Grossa (12%).
Há um pouco de cevada também
em Santa Catarina, nas regiões
de Canoinhas (57%), Curitibanos (26%) e Xanxerê (11%).
Segundo a Embrapa, o cuidado
já começa na colheita. O mercado de cevada cervejeira segue os
padrões de qualidade estabelecidos na Portaria 691/96, do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento. Segundo essa
legislação, a cevada para malte
deve apresentar índice mínimo
de 95% de poder germinativo e
máximo de 13% para umidade,
12% para proteínas, 3% para matérias estranhas e 5% para grãos
avariados.
Além disso, é desejável que os
grãos apresentem cor e cheiro
característicos de palha. Dessa
maneira, cuidados devem ser tomados para evitar perdas nessa
importante fase do processo de
produção. A prática da dessecação por herbicidas não é recomendada pela possibilidade de
causar prejuízo ao poder germinativo e o acúmulo de resíduos

Para Euclydes Minella, pesquisador da Empraba Trigo, um dos principais
problemas na produção de cevada se dá quando o inverno é muito chuvoso,
pois o excesso de água pode causar perdas irreparáveis na lavoura
no grão. Além disso, não existem
produtos registrados para o uso
em cevada.

Microcervejarias
Minella esclarece que há outras
regiões do Brasil, hoje, produzindo cevada, como no Cerrado,
com irrigação – se conseguem
boas produtividades. “Claro que,
em termos de produção, é uma
alternativa para aumentar o volume interno, mas para o agricultor de lá há outras opções de
grãos mais rentáveis. Então também é uma competição”, relata o
pesquisador da Embrapa Trigo.
Na área da pesquisa, a Embrapa exerce um papel importante
no desenvolvimento da cevada.
Em média, 70% das variedades
plantadas no Brasil vieram da
instituição. Há, ainda, outros
players atuando em pesquisa,
como a própria Ambev e cooperativas do Paraná.
É naquele estado, por sinal,
que se encontra a Maltaria Agrária, a maior da América Latina
e que abastece 30% do mercado
nacional de malte. Após recente
ampliação, a indústria localizada
em Guarapuava tem capacidade
para processar 350 mil tonela-

das de malte por ano e passou a
produzir alguns maltes especiais,
como Pale Ale, Vienna e Munique, todos com cevada 100% nacional.
Mercado não falta e ele é disputadíssimo. Além das gigantes
como Ambev, as cervejarias artesanais têm caído no gosto do
consumidor. Existem, no Brasil,
cerca de 200 microcervejarias e
30 cervejarias regionais de médio porte. Boa parte delas está
concentrada em São Paulo e, em
segundo lugar, vem o Rio Grande do Sul.
De acordo com o Sebrae, é um
nicho crescente: o Brasil é o terceiro maior produtor da bebida
no mundo, atrás de Estados Unidos e China, e deixa para trás a
Rússia e a Alemanha. No perfil
de consumidor, enquanto a classe C opta pelas grandes marcas,
as classes A e B buscam produtos
que apresentem diferenciação,
atributo fortemente encontrado
nas cervejas artesanais.
Na última década, a produção
de cerveja no Brasil aumentou
64%, saltando de 8 bilhões para
13,4 bilhões de litros anuais, conforme dados do Sistema de Controle de Produção de Bebidas da
Receita Federal (Sicobe).
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COOPERATIVISMO

Pequenas cooperativas
em busca de grandes
mercados

A

máxima de que a união
faz a força nunca foi
tão verdadeira, quando
o assunto é cooperativismo. É por
meio do trabalho cooperativo que
famílias de pequenos agricultores, espalhadas pelo Rio Grande
do Sul, encontram melhores condições de preço, armazenamento
e distribuição de sua produção.
Por meio do Programa Extensão Cooperativa (PEC), a Emater atende a 192 cooperativas de
agricultura familiar apenas no
Estado. “Atuamos com cerca de
57 mil famílias”, destaca Francisco Manteze, assistente técnico
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em cooperativismo da Emater.
E quais as vantagens para o
produtor participar de redes formadas por cooperativas? Diversas. Conforme Manteze, conseguir escoar a produção por meio
de um canal de comercialização
é uma das principais demandas.
“Na agricultura familiar, além do
consumo próprio, muitos agricultores já têm uma produção
excedente e diversificada. Caso
da fruticultura, em que há mercado”, explica.
A cooperativa também ajuda
a organizar o acesso a mercados
consumidores, regulando melhor

essa relação. Entre os benefícios
está a compra em conjunto, uma
modalidade que tem ajudado
muito as cooperativas de menor
porte.
Um dos setores mais atingidos
pela crise recente e que convive
com altos e baixos no preço, a
produção leiteira oriunda de pequenas cooperativas caiu muito
no Rio Grande do Sul. “Antes da
operação Leite Compensando,
atuávamos com 56 cooperativas
de leite. Hoje, caiu pela metade.
O pessoal tinha o mínimo de estrutura, um vendia para outro,
e no caminho acontecia muita
coisa. As indústrias deixaram
de comprar este produto”, conta
Manteze.
Enquanto muitos saíram da
atividade, quem ficou busca a
profissionalização. O leite é visto
como commodity, então o custo de beneficiamento é elevado.
“Você tem uma estrutura cara

A Emater, por
meio do Programa
Extensão
Cooperativa
(PEC), atende a
192 cooperativas
de agricultura
familiar apenas
no Rio Grande do
Sul, beneficiando
cerca de
57 mil famílias

para transformar o produto em
UHT ou leite em pó. As pequenas cooperativas, neste sentido,
auxiliam bastante”, afirma o especialista da Emater.
Um dos mercados mais interes-

santes para o pequeno agricultor
organizado em cooperativas é de
compras institucionais, por meio
de programas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Neste ponto, o programa
da Emater exerce um papel importante no sentido de orientar a
agricultura familiar a atender aos
requisitos para participar da modalidade. São realizadas reuniões
de articulação entre as cooperativas e as entidades que executam
as políticas institucionais.
Um dos exemplos é a Cooperativa Mista Campos de Viamão
(Comcavi), integrada por produtores rurais dos segmentos de leite, os fruticultores, os hortigranjeiros e agroindústrias familiares.
A Comcavi está próxima de um
grande mercado consumidor,
a Capital, o que já reduz gastos
com distribuição. A produção de
iogurte e leite, por exemplo, é terceirizada, ocorrendo em Taquara. Com isso, conseguem acessar
mercados institucionais. Como
não tem escala para o varejo, o
destino é mesmo a venda institucional, como merenda escolar.

Redes:
articulação que
rende frutos
Uma outra modalidade de cooperação é a interligação de cooperativas por meio de redes. No
Rio Grande do Sul, a Associação da Rede de Cooperativas da
Agricultura Familiar e da Economia Solidária (RedeCoop) reúne
39 cooperativas, em 30 municípios, envolvendo mais de 12 mil
famílias.
O objetivo é promover a intercooperação e conectar cooperativas da agricultura familiar, de assentamentos da reforma agrária
e empreendimentos da economia
solidária do Rio Grande do Sul,

para abastecer mercados institucionais públicos e privados com
alimentos de qualidade.
Outro ponto é a redução de custos e melhor aproveitamento logístico. “As cooperativas formam
uma cadeia, digamos. Enquanto
uma manda um caminhão cheio
para outra região, esse caminhão
retornaria vazio, normalmente.
Com a intercooperação, o caminhão pode voltar carregado de
produtos. Isso otimiza os gastos
com frete, por exemplo”, explica
Manteze.
A cooperação é um dos modos
de alavancar negócios por meio
da agricultura familiar – os pequenos produtores respondem
por 70% dos alimentos produzidos no País. Conforme levantamento do Ministério da Agricultura, a agricultura familiar
tem um faturamento anual de
US$ 55,2 bilhões, ou seja, caso
o Brasil tivesse apenas produção
familiar, ainda assim seria um
destaque mundial na produção
de alimentos.
A agricultura familiar é a base
da economia para grande parte
dos municípios brasileiros até
20 mil habitantes. Além disso, é
responsável pela renda de 40% da
população economicamente ativa do País e por mais de 70% dos
brasileiros ocupados no campo.
Os pequenos estabelecimentos
rurais colocam no mercado, ainda, 34% do arroz nacional, 46%
do milho, 38% do café e 21% do
trigo. O segmento também responde por 60% da produção de
leite e por 59% do rebanho suíno,
50% das aves e 30% dos bovinos.
Para o secretário de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Jefferson Coriteac, o
crescimento do Brasil passa pela
agricultura familiar. Os números
fazem parte de uma comparação
entre dados do Banco Mundial e
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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AFTOSA
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Certificado para a
pecuária brasileira

E

m maio, depois de 50
anos trabalhando para
erradicar a febre aftosa,
o Brasil recebeu a certificação de
país livre da doença com vacinação, da Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE). As ações,
compartilhadas entre os governos
federal e estaduais e o setor privado, incluem a vacinação nos pastos, a vigilância nas fronteiras e a
estruturação da rede laboratorial
do país. A cerimônia ocorreu em
Paris.
Conforme o Ministério da Agricultura, a maioria dos estados brasileiros já tinha o reconhecimento
de zona livre da aftosa com vacinação. Agora, a comercialização
de carnes e animais vivos será facilitada tanto dentro quanto fora
do Brasil. “Isso mostra que o país,
com um dos maiores rebanhos do
mundo, tem se preocupado com
as questões sanitárias. Isso passa
mais credibilidade a compradores”, relata Bruno Lucchi, superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA).
A certificação é essencial por
que pode abrir mercados também
para a suinocultura. “Não temos o
mesmo risco de outros países onde
o vírus da febre aftosa circula. Assim, há mercados que pagam bem
melhor. Temos o ganho direto e o
indireto”, explica. Mercados que
pagam melhor pela proteína suína, como Estados Unidos, União
Europeia, Chile e Japão, adquirem o produto apenas de regiões
sem vacinação – caso de Santa
Catarina.
O Brasil iniciou o combate à
febre aftosa ainda na década de

1960, por meio de campanhas
de vacinação. Naquela época, a
doença se manifestava de forma
endêmica, com milhares de focos
por ano. Analistas lembram que
era um “caos sanitário”.
Mais recentemente, a partir
dos anos 1990, as estratégias de
combate à doença passaram do
controle para a erradicação, com
a implantação do Programa Nacional de Erradicação da Febre
Aftosa (Pnefa), que previu a ampla participação do setor privado
e a regionalização no combate a
doenças, entre outras ações.
A última ocorrência de febre
aftosa no Brasil foi em 2006, no
Paraná e em Mato Grosso do Sul,
na região de fronteira com o Paraguai. No Rio Grande do Sul,
em 2001, mais de 11 mil animais
foram sacrificados após o grande

surto de aftosa no município de
Joia – os prejuízos foram imensos.
Em 2007, Santa Catarina recebeu o reconhecimento da OIE
como livre de febre aftosa sem vacinação. Esse é o próximo status
a ser buscado pelo país: gradativamente, retirar a vacinação do
rebanho até 2023, para que, até
2026, haja a certificação internacional pela OIE, de país livre de
aftosa sem vacinação.
O vírus da febre aftosa é altamente contagioso. O animal afetado apresenta febre alta, que diminui depois de dois ou três dias.
Em seguida, aparecem pequenas
bolhas que se rompem, causando
ferimentos. O animal deixa de andar e comer e, no caso de bezerros
e animais mais novos, pode até
morrer.
A transmissão pode ocorrer por
contato direto com outros animais infectados ou por alimentos
e objetos contaminados. Calçados, roupas e mãos das pessoas
que lidaram com animais doentes
também podem transmitir o vírus,
que é capaz de sobreviver durante
meses em carcaças congeladas.
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AGROINDÚSTRIA

Produtos coloniais já podem
ser vendidos em outros estados

U

ma novidade promete
facilitar e incrementar
a venda, no Brasil, de
delícias coloniais feitas principalmente pela agricultura familiar.
O presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.680/2018, que
cria um selo estadual para permitir a comercialização em todo o
País de produtos artesanais com
origem animal – caso de linguiças, salames, queijos e geleias.
Antes da nova legislação, alimentos artesanais com origem
animal só podiam ser comercializados fora do estado em que foram produzidos caso tivessem o
selo SIF (do Serviço de Inspeção
Federal), que pode levar cerca de
dois anos para ser emitido pelo
Ministério da Agricultura.
Isso acabou. Com a lei nova,
produtos artesanais brasileiros
passam a contar com o selo Arte,
emitido pelos órgãos estaduais
de saúde pública de cada Estado.
Por se tratarem de pequenos e
médios produtores, as exigências
de registro serão adequadas às
dimensões de cada empreendimento, e os procedimentos deve-
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rão ser simplificados.
João Martins, presidente da
CNA, salienta que espera um aumento na produção e comercialização de produtos artesanais. “A
nova lei vai beneficiar pequenos
e médios produtores. É uma forma de valorizar os produtos artesanais, mercado crescente no
Brasil”, afirma.
Um dos produtos mais beneficiados deve ser o queijo. Estados como Minas Gerais e Rio
Grande do Sul têm tradição em
queijos, muitos deles comercializados apenas dentro das divisas
estaduais devido a empecilhos na
legislação.
A queixa geral dos produtores é
de que, se o queijo já é aprovado
pela inspeção de um estado, não
é lógico impedir que seja vendido
em outra unidade da federação.
Países como Espanha, Portugal,
Itália e França adotam o mesmo
modelo para seus produtos artesanais.
E mercado não falta. Pesquisa
recente realizada pelo Sebrae,
denominada Imagem dos Pequenos Negócios Rurais, confir-

mou que 69% dos entrevistados
pretendem consumir produtos
artesanais, sendo que os legumes
e verduras são os mais comercializados (54%), seguidos por laticínios, frutas e carnes.
O mesmo levantamento conclui que a confiança na qualidade dos produtos produzidos
pelos pequenos produtores artesanais chega a 8 (nota possível
de 0 a 10) – quando questionados sobre alimentos oriundos de
grandes indústrias, a aprovação
cai para 5,9.
Na mesma linha, 63% das
pessoas ouvidas relataram que
dariam preferência por consumir um produto de uma grande
marca presente no mercado, mas
que tenha sido produzido por um
pequeno produtor rural.
Não é à toa que na Expointer, em Esteio, um dos pavilhões
mais visitados é o da agricultura
familiar, onde ficam queijos, salames e diversos alimentos produzidos de forma colonial. Apenas no ano passado, houve 40%
de aumento nas vendas, com R$
2,8 milhões comercializados.

POPULAÇÃO RURAL

Mais velhos e com
menos mão-de-obra

E

nquanto a população
que vive no campo
fica mais velha, o percentual de jovens vivendo em
áreas rurais tem encolhido. O
problema é um dos grandes desafios para a manutenção e o
fortalecimento da agricultura
familiar. O dado foi coletado no
Censo Agro 2017 realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) cujos resultados finais devem ser conhecidos até agosto.
Até maio, de um total de 5,2
milhões de propriedades rurais
no Brasil, 5 milhões já tinham
sido visitadas, conforme o coordenador do Censo, Antonio
Florido. Uma das novas informações é que, hoje, o grupo de
pessoas com mais 65 anos vivendo no campo é de 21,4% - no
censo realizado anteriormente,
em 2006, o percentual era de
17,5%. Na faixa etária de 55 a

65, outra elevação: passou de
20% em 2006 para 24% no Censo 2017.
Entre os mais jovens, as taxas
são inversas. No grupo entre 35
e 45 anos, o percentual dos que
permanecem no campo caiu de
22% para 18,3% da população
rural. Já no recorte dos 25 aos 35
anos, a redução é ainda maior:
de 13,5% em 2006 para 9,4% em
2017. Segundo Florido, o censo registrou ainda um aumento
nos pedidos de aposentadoria e
de pensões no meio rural. “Isso
reforça os dados de que a população rural está mesmo envelhecendo”, conta.
No Rio Grande do Sul, um
convênio mantido entre a Secretaria do Desenvolvimento Rural,
Pesca e Cooperativismo (SDR)
com a Associação Gaúcha Pró-Escolas Famílias Agrícolas
(Agefa) tem registrado resultados positivos na manutenção do

jovem na propriedade rural.
As escolas agrícolas usam a pedagogia de alternância – com teoria na escola e prática na propriedade, em períodos alternados,
visando à sustentabilidade com
foco na agroecologia e produção
orgânica. Elas utilizam as bases
do projeto Rio Grande Agroecológico (Plano Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica),
também coordenado pela SDR.
Há, ainda, 59 estudantes do
terceiro ano das escolas atendidos pelo programa Bolsa Juventude Rural. A bolsa prevê que os
alunos possam implantar projetos produtivos em suas propriedades, juntamente com os pais.
Para tanto, cada estudante recebe auxílio de R$ 200,00 mensalmente por 10 meses.
Cerca de 87% dos jovens formados nas escolas rurais têm
vínculos com a agricultura familiar. Eles cursam o Ensino Médio ao mesmo tempo em que o
curso técnico em Agropecuária.
Após os três anos de curso, o
jovem faz estágio de 400 horas.
As instituições de ensino que integram a Agefa têm, atualmente,
270 jovens agricultores no processo de formação integral.

PRESS AGROBUSINESS | 33

EXPORTAÇÕES

34 | PRESS AGROBUSINESS

Os prejuízos
dos embargos

A

suinocultura e avicultura não estão tendo
um ano fácil. Ainda
contando os prejuízos decorrentes da greve dos caminhoneiros,
os produtores são alvos, neste
ano, de embargos que têm como
justificativa, em alguns casos, a
questão sanitária, mas, na verdade, são puramente atitudes protecionistas de países compradores.
No início de junho, a cadeia
de avicultura de corte entrou
na mira dos chineses, que decidiram sobretaxar em até 38% a
proteína de frango comprada do
Brasil. Conforme o país asiático,
a justificativa é de que os produtores de lá estariam sendo prejudicados por importações realizadas a preços abaixo do mercado.
Outro baque ocorreu em abril,
quando 20 frigoríficos de aves
tiveram suspensa a habilitação
para exportar para a União Europeia. A justificativa, neste
caso, seriam riscos sanitários.
A lista inclui, majoritariamente,
unidades da BRF (marcas Perdigão e Sadia). Juntas, as unidades
suspensas respondem por 30%
da venda de proteína de frango
para o bloco europeu.
A alternativa, para o Brasil, é
levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC). Serão
questionados os critérios determinados para os embarques de
produtos salgados (com apenas
1,2% de sal adicionado), que são
obrigados a cumprir critérios de
análises para mais de 2,6 mil tipos de Salmonella. Em comparação, ao produto estritamente
in natura (sem sal adicionado)
pesam apenas análises para dois

tipos de Salmonella.
Essas medidas impactaram
significativamente as expectativas da cadeia nacional avícola,
que esperava uma retomada de
fôlego. “A maior preocupação
está atrelada ao fato de o mercado doméstico não conseguir
absorver todo o volume de carne de frango produzida”, afirma
relatório do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Dentre todas as proteínas brasileiras, a de frango é a que apresenta maior dependência das exportações para enxugar a oferta
excedente. Em relação aos preços do frango inteiro, seguiram
em alta no Sul do País, a principal região produtora. O impulso
vem da procura ainda elevada
devido ao desabastecimento das
redes atacadistas e varejistas no
período de paralisação dos caminhoneiros.
O governo brasileiro divulgou
nota criticando a decisão da China e pediu que os dois países encontrem solução negociada para
o problema. Para o Brasil, há
ausência de fundamentos para o
embargo chinês e o país espera
que o parceiro asiático encerre a
investigação em curso para que
não seja aplicada uma sanção de
forma definitiva.
Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras de frango representam importante item da pauta comercial
bilateral e são complementares à
produção local da China, beneficiando os agentes econômicos de
ambos os países, especialmente
os consumidores chineses.

“A participação das importações brasileiras representa cerca
de 5% do mercado da China e
elas, em nenhum momento, foram responsáveis por deslocar
as vendas internas de produto
chinês, que cresceram continuamente ao longo do período da
investigação”, diz um trecho da
nota divulgada pelo ministério.
Já a Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) protestou contra a decisão. Segundo a
entidade, “não há qualquer nexo
causal entre as exportações de
carne de frango do Brasil e eventuais situações mercadológicas
locais”. A instituição considera que a medida é um retrocesso nas boas relações comerciais
construídas por brasileiros e chineses ao longo desta década.
Apesar do embargo, a ABPA
acredita que, devido à forte demanda chinesa pela proteína, os
embarques devem continuar. Em
2017, o país asiático foi destino
de 391,4 mil toneladas de carne
de frango do Brasil, equivalente
a 9,2% de tudo o que o país embarcou no período.
Neste ano, as exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos,
entre in natura e processados)
totalizaram 1,6 milhão de toneladas entre janeiro e maio, conforme levantamentos feitos pela
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O saldo acumulado pelo setor no ano é 8,5%
inferior em relação ao ano passado, quando foram comercializados 1,750 milhão de toneladas.
Levando em conta apenas o
mês de maio, houve uma retração de 4,7% nos volumes embarcados (333,2 mil toneladas
em maio deste ano, contra 349,5
mil toneladas no mesmo período do ano passado). “Os efeitos
da paralisação dos caminhoneiros serão sentidos somente nos
levantamentos realizados em

PRESS AGROBUSINESS | 35

junho, devido à metodologia
de estatísticas de exportação do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio”, analisa
Francisco Turra, presidente da
ABPA.
Até maio, antes do anúncio do
embargo, as compras da China
se destacaram: subiram 12%,
com 180 mil toneladas embarcadas. O México tem se destacado
pelo crescimento absoluto mais
expressivo entre todos os importadores da carne de frango brasileira. Para lá, foram exportadas
44,8 mil toneladas nos cinco primeiros meses deste ano, 100% a
mais que no ano anterior.

Os russos e a
carne suína
Enquanto no frango o problema é a China e a Europa, para
os suínos as barreiras estão na
Rússia. Em dezembro do ano
passado, autoridades sanitárias
russas suspenderam parte das
importações de carne suína do
Brasil – a justificativa é que testes mostraram elevados níveis de
ractopamina, um medicamento
para estimular a massa muscular
dos animais.
A expectativa do setor era de
que, com a Copa do Mundo, a
Rússia cancelasse o embargo,
mas não ocorreu. Um reflexo
disso é que, até maio, as exportações de carne suína, em geral,
tiveram desempenho 13,5% menor que o mesmo período do ano
passado. Parte da carne destinada à Rússia, por outro lado, encontrou outro comprador: a China aumentou as encomendas em
152% apenas de janeiro a maio.
O cenário da suinocultura,
neste ano, tem sido desafiador.
Além das exportações, o mercado interno vive uma instabilidade forte. A causa é o excesso de
oferta e o aumento na cotação
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de grãos, especialmente o milho,
resultando em baixa nos preços
do suíno vivo e aumento dos
custos de produção.
Conforme a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos
(ABCS), há produtores trabalhando com prejuízo. A elevação nos custos com milho, neste
ano, ocorre da quebra de safra
argentina – isso tem causado
alta na ração, um dos principais
itens dos custos.
Segundo a Embrapa Aves e
Suínos, o custo de produção do
quilo de suíno vivo, em maio, alcançou R$ 4,07 em Santa Catarina, principal estado produtor.
A última vez que o valor havia
passado dos quatro reais tinha
sido em outubro de 2016.
“O produtor tem que trabalhar
com uma estratégia de compra
de grãos que permita adquirir
estes insumos na época de safra,
quando os preços estão em baixa, garantindo o abastecimento da granja com menor custo
possível”, avalia o presidente da
ABCS, Marcelo Lopes.

Modernização
na inspeção
Unidades frigoríficas de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul e Minas Gerais iniciaram,
neste ano, ações para modernização do Sistema de Inspeção
Federal (SIF). Os testes fazem
parte da etapa final de um projeto cujo foco é a atualização do
SIF para uma identificação mais
eficaz de riscos de contaminação
da carne por microrganismos na
suinocultura industrial.
O trabalho é coordenado pela
Embrapa Suínos e Aves (SC) e
pelo Departamento de Inspeção
de Produtos de Origem Animal
(Dipoa), do Ministério da Agricultura, com a colaboração de
especialistas de universidades.

Nos últimos 20 anos, a suinocultura incorporou medidas importantes, baseadas em higiene
e biosseguridade. Isso ajudou a
reduzir no consumidor a percepção de que havia um risco maior,
quanto à saúde humana, no consumo de carne suína.
No passado, as lesões de cisticercose e a tuberculose, por
exemplo, eram as mais frequentemente detectadas pela inspeção. Atualmente, essas manchas
deixaram de ocorrer em função
de melhorias no sistema de criação e dos controles sanitários.
De acordo com a auditora fiscal do DIPOA Elenita Ruttscheidt Albuquerque, na atualidade, o
maior risco é a contaminação da
carne com microrganismos não
detectados pela inspeção, que dependem de pesquisa laboratorial.
O trabalho utiliza os conceitos
de análise de risco indicados por
organismos internacionais. Conforme Elenita, o projeto abrange
estabelecimentos com SIF que

representam 86% do abate nacional de suínos, vindos de sistemas
de confinamento e sob controle
veterinário.
Na etapa sobre a identificação
dos perigos à saúde pública associados ao consumo de carne suína foi importante a parceria com
a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Esse
estudo caracterizou 24 perigos
biológicos - apenas a Salmonella
foi classificada no nível alto; os
demais microorganismos foram
caracterizados como de risco baixo e muito baixo.
Após os resultados iniciais, as
equipes da Embrapa e do DIPOA
identificaram quais as alterações
são necessárias ao SIF. Os procedimentos incluem o ante mortem
(antes do abate) e o pos mortem
(após do abate) dos suínos.
Para que os procedimentos
possam ser institucionalizados
pelo Ministério da Agricultura,
a validação precisa ser feita por
meio de testes-piloto. O primei-

ro já ocorreu na planta da BRF
em Concórdia (SC), no início de
2018. Depois, os testes iniciaram
em outros estados, como Paraná
e Rio Grande do Sul.

O que é o SIF?
Sigla para Serviço de Inspeção
Federal, vinculado ao Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal (Dipoa). É o
responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem
animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo do Brasil, bem
como de produtos importados.
Atualmente, o SIF tem atuação
em mais de 5 mil estabelecimentos brasileiros, todos sob a supervisão do Dipoa.
Todos os produtos de origem
animal sob responsabilidade do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento são registrados e aprovados pelo SIF,
visando a garantir produtos com

Em 2017,
a China foi destino
de 391 mil
toneladas de carne
de frango do Brasil,
equivalente
a 9,2% de tudo
que o país
embarcou no
ano passado

certificação sanitária e tecnológica para o consumidor brasileiro,
respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes.
Atualmente, o Brasil comercializa seus produtos de origem
animal para mais de 180 países,
destacando-se como um dos principais exportadores mundiais.
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Exportação e
plantio em alta

A

té a metade deste ano, a
pauta de exportações do
agronegócio registrou
forte alta dos produtos florestais
no comércio internacional – eles
estão na segunda posição entre os
principais segmentos da balança
comercial. O volume exportado
alcançou US$ 5,75 bilhões no período, alta de 30,5% em relação ao
mesmo período de 2017. À frente, apenas as vendas do complexo
soja e, na terceira posição, a exportação de carnes.
As vendas de madeiras aumentaram 16,3%, atingindo US$ 1,44
bilhão e as de papel chegaram a
US$ 803,34 milhões. O principal
produto florestal é a celulose, com
valor recorde de US$ 3,51 bilhões.
A quantidade exportada também
foi recorde: 6,5 milhões de toneladas (+14%) e o preço médio de
exportação subiu (alta de 28,5%).
Com 13% do mercado mundial,
o Brasil é o terceiro maior exportador de celulose do mundo – cerca de 70% da produção nacional

tem como destino a exportação.
Atualmente, as florestas plantadas
ocupam 10 milhões de hectares,
o que corresponde a 1% da área
agricultável do País.
Para o engenheiro agrônomo
João Salomão, coordenador geral
de florestas e assuntos da pecuária do Ministério da Agricultura,
diversos fatores devem ser analisados. “O clima, o solo e a tecnologia que dispomos no País permitiram que atingíssemos as maiores
produtividades médias por ano do
mundo”, relata.
Em 2016, o Brasil liderou o
ranking global de produtividade
florestal, com média de 35,7 metros cúbicos por hectare/ano no
plantio de eucalipto, e de 30,5 metros cúbicos por hectare/ano no
plantio de pinus, de acordo com
dados da Indústria Brasileira de
Árvores (IBÁ). Em segundo lugar
vêm os chineses, com 29 metros
cúbicos por hectare/ano (eucalipto) e 20 metros cúbicos por hectare/ano (pinus).

Segundo Salomão, além de a
produtividade brasileira ser maior
que a dos concorrentes, o País
consegue oferecer preços mais
competitivos no mercado mundial. “Devemos isso, claro, ao
desempenho das empresas brasileiras com âmbito internacional
de atuação, bem relacionadas no
mercado exterior, o que nos garantiu que alcançássemos números de produção e exportação bastante expressivos”.
Também aumentou a área de
plantio. A velocidade de crescimento é de 100 a 200 mil hectares/ano, variação que depende
da demanda dos consumidores
internacionais e das condições
econômicas. O Plano Nacional
de Desenvolvimento de Florestas
Plantadas prevê incremento de 2
milhões de hectares de florestas
plantadas até 2030.

A questão da
sustentabilidade
Segundo o Salomão, mesmo
com o uso de novas tecnologias,
das pesquisas e do grande potencial de crescimento, o setor ainda
enfrenta críticas à cultura de árvores para produção de celulose – a
atividade é vista como poluidora.
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O efeito é inverso na opinião do
engenheiro agrônomo. “Na verdade, todos os compromissos brasileiros relacionados às mudanças
do clima – como o Acordo de
Paris, por exemplo - sugerem que
devemos aumentar as áreas de
florestas plantadas. As pesquisas
comprovam que as florestas plantadas são importantes para a conservação do meio ambiente, benéficas para a fixação de carbono e
a retenção de água no solo”, diz.
Outro ponto a ser considerado
e que é benéfico para o meio ambiente: somente a área agricultável de 1% com florestas plantadas
atende a 90% da demanda de produtos florestais para a indústria
brasileiras. “Se estamos consumindo florestas plantadas, significa que preservamos as florestas
primárias”, avisa.
Algumas barreiras que bloqueiam o aumento da produção
de florestas plantadas estão relacionadas ao crédito e à logística.
“Falta crédito adequado à característica de longo prazo do setor,
que demanda de 12 a 15 anos para
a colheita, como é o caso de pinus.
As nossas linhas de financiamento precisam estar ajustadas a esses
prazos. A logística é também importante. A floresta não se transporta por longas distâncias. Precisamos de logística adequada,
acessível para escoamento da produção”, avalia. No Plano Agrícola 2018-2019, há linha de crédito
de até R$ 5 milhões por projeto.
Na pesquisa, o setor teve grande
impulso a partir dos anos 1980,
com a reintrodução de espécies
de eucalipto no Brasil – isso serviu de base para os programas de
melhoramento genético das empresas. Conforme a Embrapa Florestas (criada também naquela década), a partir disso, foi possível
determinar o zoneamento para
plantios florestais com eucaliptos.
Além disso, os pesquisadores conseguiram identificar as espécies
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tolerantes e resistentes à geada e
à seca.
Outro resultado relevante diz
respeito às pragas florestais.
Também no fim da década de
1980, surgiu a vespa-da-madeira,
praga que poderia causar sérios
prejuízos e até inviabilizar a produção de pinus no Brasil. Para
isso, a Embrapa Florestas estabeleceu um trabalho de manejo
integrado de pragas (MIP), com
estratégias florestais e controle
biológico da praga.
A política nacional de florestas plantadas tem quase 50 anos
– começou a ser implementada
na década de 1970, baseada em
incentivo fiscal para plantações
de maciços florestais, sob administração do IBDF (Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal.
Em agosto de 2008, foi criada
no Ministério da Agricultura a
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Silvicultura. Hoje, é tarefa integral do ministério o setor
de florestas plantadas, incluindo
a política e seus instrumentos.

Neste primeiro
semestre, o volume
de produtos
florestais exportado
alcançou US$ 5,75
bilhões no período,
alta de 30,5% em
relação ao mesmo
período de 2017.
As vendas
de madeiras
aumentaram 16,3%,
atingindo US$ 1,44
bilhão e as de papel
chegaram a US$
803,34 milhões. O
principal produto
florestal é a celulose,
com valor recorde
de US$ 3,51 bilhões
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China X EUA:
bom para o Brasil

O

mercado mundial de
soja, ao mesmo tempo
que depende da variação de preço da commodity, tem
na política comercial outro fator
importante: a guerra tarifária
recente entre Estados Unidos e
China, por exemplo, pode representar uma oportunidade para o
Brasil aumentar a venda da oleaginosa para o gigante asiático.
A questão deve ser analisada levando em conta diversos fatores.
Desde o início deste ano, o presidente norte-americano, Donald
Trump, impôs uma série de tarifas às importações chinesas. Em
retaliação, a China elevou taxas
para importar diversos produtos
dos norte-americanos – principalmente soja.
A demanda chinesa pela oleaginosa é enorme, e o Brasil saiu na
frente: vendemos, apenas no ano
passado, 51 milhões de toneladas
de soja para a China, enquanto
os Estados Unidos ocupam o segundo lugar, com 30 milhões de
toneladas. “O foco dos Estados
Unidos é reduzir o déficit comercial com a China, por isso essa
guerra tarifária. Os chineses compram muita soja porque é crescente a busca por proteína animal no
mercado interno”, avalia Lucílio
Alves, pesquisador de grãos do
Cepea e professor da Esalq/USP.
Há diversos cenários, inclusive
tendo o Brasil como beneficiário.
Haveria espaço para a soja nacional entrar com mais força na China ocupando parte das importações norte-americanas. Por outro
lado, os números deste ano mostram que os Estados Unidos não
devem ter prejuízos: parte da soja

que a China deixou de comprar
deles está indo para o mercado europeu, principalmente Alemanha.
“Certamente, com a China deixando de comprar, sobra soja nos
Estados Unidos e os preços caem.
Por isso a União Europeia adquire um produto mais barato. Então, claro, o Brasil poderia vender
mais em quantidade no primeiro
momento, mas os preços terminariam se ajustando no mercado
internacional”, avalia Alves.
Outro ponto a ser considerado é que poderia haver maior
demanda chinesa por milho dos
Estados Unidos, uma vez que o
país asiático tem uma política
crescente de misturar etanol na
gasolina. “Isso vai exigir um crescimento expressivo de moagem
de milho para este sim, e isso implicaria menor demanda dos asiáticos pelo nosso milho”, conta o
pesquisador do Cepea.
Conforme o Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada (Ipea),
há razões para o produtor nacional sorrir. Tanto o Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department
of Agriculture – o USDA) quanto
a Conab apontam o país como o
principal fornecedor para os chineses.
Outro ponto importante é que
o longo período de seca na Argentina entre os meses de janeiro
e março deve reduzir em 13 milhões de toneladas a expectativa
de produção do grão. A colheita no vizinho está praticamente
concluída. A estiagem prolongada e, depois, a umidade excessiva
impactaram fortemente o setor:
a produtividade chegou a 2 mil

quilos por hectare, o mais baixo
desde 2009.
Por outro lado, é preciso estar alerta que, da mesma forma
com que a China aumentará sua
dependência da soja brasileira,
o Brasil deve se tornar cada vez
mais dependente dos chineses na
venda. Isso porque tradicionais
compradores de soja, como Rússia e países do leste europeu, estão aumentando suas produções
da oleaginosa e se tornando autossuficientes.
Outra preocupação é o aumento dos custos com frete devido à
indefinição sobre uma tabela de
frete. A elevação dos custos, tanto
para chegada de insumos quanto
para o escoamento da produção,
pode reduzir ainda mais as margens de lucro dos produtores.
Desde maio, boa parte da safra
ainda não havia chegado aos portos simplesmente porque não se
sabe o custo com o frete.

Soja cresceu
112% no RS
Dados divulgados recentemente pela Emater mostram que a
área total cultivada com soja no
Rio Grande do Sul é de 5,71 milhões de hectares, o equivalente a
3,29% a mais em relação à área
cultivada na safra anterior. Se
levada em conta a evolução da
cultura no Estado nos últimos 10
anos, há uma ampliação de 112%
na produção (de 8,02 milhões de
toneladas, em 2009, para 17,08
milhões de toneladas, em 2018),
enquanto que a área cresceu
49,35%.
Entretanto, as informações da
Emater indicam que a produção
total desta safra será 8% menor
em relação ao ano anterior (18,57
milhões de toneladas), resultante
principalmente de fatores climáticos adversos em algumas regiões.
Em relação à riqueza, levando em
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O Brasil vendeu para a China, no ano passado, 51 milhões
de toneladas de soja, enquanto os Estados Unidos ficaram
em segundo lugar, com 30 milhões de toneladas
conta o preço médio praticado em
maio, o valor bruto da produção
no Rio Grande do Sul equivale a
um montante de R$ 22 bilhões.
A produtividade média é de 3
mil kg/ha (50 sacas/ha), 10% menor que a média da safra anterior.
Apesar disto, a produtividade esperada é a segunda maior dos últimos 10 anos, ficando atrás apenas
da média da safra passada.
Há uma variação significativa
na produtividade em diferentes
regiões do Estado. Na zona Sul,
na região de Pelotas, por exemplo,
a produtividade gira em torno de
1,7 mil kg/ha (28,9 sacas/ha),
enquanto que na região de Santa
Rosa, no Noroeste, chega a 3 mil
Kg/ha (50 sacas/ha) e a região de
Passo Fundo, no Norte, vai além
média e soma 3,6 mil kg/ha (60,3
sacas/ha).
No País, a oleaginosa ocupa 36
milhões de hectares, com uma
produção total estimada para este
ano de 118 milhões de toneladas,
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segundo dados da Conab. A produtividade média é de 3,2 mil
quilos por hectare.

Óleo em pneus
e cosméticos
A versatilidade do milho, que,
além de alimento, vira componente para adesivos, tintas e vários produtos industriais, pode
estar chegando também na soja.
Apenas nos Estados Unidos, cerca de 2% das 120 milhões de toneladas anuais da oleaginosa têm
como destino o uso industrial.
A informação é do pesquisador
Atanu Biswas, da Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (ARS/USDA), que esteve
recentemente no VIII Congresso
Brasileiro de Soja.
Estão no mercado mais de 140
produtos com a soja, como cosméticos, tinta e combustíveis.
“Como é abundante e sustentá-

Lucílio Alves
Pesquisador de grãos do Cepea

vel, o óleo de soja pode substituir
óleos à base de petróleo em algumas composições”, avalia ele. O
pesquisador relata os novos usos
de tinta para revestimentos de
madeira, impressão de jornais e
revista e também em rodovias,
o que melhora a visibilidade e a
vida útil da pintura.
Ano passado, chegou ao mercado norte-americano a primeira
linha de pneus com a adição de
óleo de soja na formulação da
borracha, resultado de pesquisa
da multinacional Goodyear em
parceria com a United Soybean
Board (Conselho dos Produtores
de Soja dos Estados Unidos).
O objetivo era buscar um pneu
mais sustentável, mas os resultados surpreenderam. “A introdução do óleo de soja na formulação da borracha permitiu, mesmo
em condições adversas (calor, frio
ou umidade), maior garantia de
aderência e tração ao pneu”, relatou Biswais.

MIX

Arroz

Reforço na inspeção
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi autorizado a contratar 300 médicos
veterinários aprovados em concurso público para
desempenhar a função de auditores fiscais federais
agropecuários (AFFA). As nomeações serão realizadas a partir de julho. O salário inicial destes
servidores será de R$ 14.584,71 e, a jornada de
trabalho, de 40 horas semanais flexíveis. Entre as
atribuições estão a inspeção e a fiscalização dos
produtos de origem vegetal e animal.

Em cinco meses de 2018, o total de arroz exportado já superou todo o volume negociado
em 2017, conforme o relatório de comércio
exterior do agronegócio da Farsul. Em maio,
o cereal teve uma alta de 73% na comparação
com abril, o que faz o acumulado do ano, em
volume, ser superior ao total comercializado
no ano passado. São 592 mil toneladas nos cinco primeiros meses de 2018 contra 586 mil em
todo o ano de 2017. Já a soja teve um crescimento de 13,8% no valor exportado em relação
a maio do ano passado e de 30,3% na comparação com abril de 2018.

Para gringo ver

Energia solar`
O Ministério da Agricultura prepara o lançamento da marca Agro Brazil – Good For
Nature. O objetivo é ressaltar qualidades positivas do setor no mercado internacional,
incluindo vídeos sobre o sistema produtivo
exibidos a partir de um QR Code nos produtos exportados. Em 2017, o setor agrícola
representou 44,1% das exportações totais
do país, garantindo ao Brasil cerca de 7% de
participação no mercado mundial de produtos agropecuários. A meta é elevar esse percentual para 10% do mercado internacional
até 2022, subindo dos atuais US$ 96 bilhões
exportados para cerca de US$ 146 bilhões.

Uma usina solar fotovoltaica, inaugurada em junho no interior de Teutônia, é a
maior já construída no Rio Grande do Sul
por meio do Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper). Construído em
um terreno de 850 metros quadrados, o
empreendimento tem 408 placas solares –
o objetivo é atender à demanda energética
de 320 associados da Cooperativa Agroindustrial São Jacó (Cooperagri). O custo
total foi de R$ 500 mil.
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SUSTENTABILIDADE

Preservação no campo

D

epois de diversos adiamentos,
finalmente
foi concluído o levantamento do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), a cargo do Serviço
Florestal
Brasileiro
(SFB).
Segundo os dados, o Brasil tem
mais de 5 milhões de imóveis
registrados – juntos, somam 440
milhões de hectares.
Conforme o diretor do SFB,
Edson Duarte, quando o CAR foi
regulamentado, em 2012, ainda
não se tinha ideia do volume de
dados que seria investigado. “É
uma revolução que está em curso no Brasil, que consolida uma
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base de dados que, de fato, nos
traz para o mundo real do desenvolvimento sustentável”, avalia.
O CAR é um instrumento importante para ajudar na regularização ambiental de propriedades
e posses rurais. O projeto consiste
no levantamento de informações
georreferenciadas do imóvel, incluindo a delimitação das Áreas
de Proteção Permanente (APP),
Reserva Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, área rural
consolidada, áreas de interesse
social e de utilidade pública. Com
isso em mãos, é possível construir
um mapa digital a partir do qual

são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental.
Importante para agregar sustentabilidade no futuro do agronegócio, o CAR incentiva a conservação de mais recursos naturais,
contribuindo para a melhoria da
qualidade ambiental, sendo atualmente utilizado pelos governos
estaduais e federal.
Na Região Sul, a expectativa
do Ministério do Meio Ambiente era cadastrar 41,7 milhões no
CAR, mas o sistema alcançou
43,9 milhões de hectares, com
1,28 milhão de propriedades rurais registradas. No Rio Grande
do Sul, foram contabilizados
540,1 mil imóveis rurais, somando uma área total de 20,3
milhões de hectares. Cerca de

território brasileiro.
As análises de dados do cadastro ambiental serão atualizadas
duas vezes por ano pela Embrapa.
Mesmo com a finalização, ainda
é possível inserir informações até
o fim deste ano, o que deve garantir, segundo a Embrapa, uma
maior área cadastrada.

Os sistemas
de integração

52% desse total são áreas de preservação permanente.
Por mais que alguns segmentos ainda estigmatizem o agronegócio por culpado por desmatamentos, os números do CAR e
pesquisas de instituições como a
Embrapa mostram o contrário.
Informações do Grupo de Inteligência Territorial Estratégica
(Gite) da Embrapa, a partir das
análises de dados do CAR, mostram significativa participação
da agricultura na preservação do
meio ambiente. Resultados preliminares apontam que, no final
de 2017, mais de 170 milhões de
hectares de vegetação nativa estavam preservados pelos agricultores dentro dos imóveis rurais,
o que representa mais de 20% do

A sustentabilidade na agricultura tem nos sistemas de integração um dos focos que garantem
a sustentabilidade. A Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)
vem sendo implantada pelos produtores e obtendo bastante sucesso, devido aos excelentes resultados que alcança no campo.
O sistema reduz aspectos negativos das monoculturas. Numa
mesma área são produzidos, em
conjunto ou em sequência, cultivos anuais, perenes, animais e
florestas plantadas. A classificação está distribuída como lavoura-pecuária (ILP), lavoura-floresta
(ILF), pecuária-floresta (IPF) e
lavoura-pecuária-floresta (ILPF).
Podem ser adotados em qualquer
região ou clima, por pequenos,
médios e grandes produtores.
Um dos segmentos mais beneficiados é o da pecuária – principalmente, as carnes premium,
uma tendência de mercado. Para

oferecer produtos que atendam
a essa demanda, os pecuaristas
precisam garantir algumas ações
de preservação do meio ambiente. Os sistemas de integração são
eficazes nesse aspecto. Segundo a
Embrapa, foi comprovado que há
recuperação nas pastagens degradadas e áreas desmatadas, além
de aumento da produtividade da
produção vegetal e animal.
Os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) já
atingem 11,5 milhões de hectares
no País, adotados por produtores
de diferentes níveis tecnológicos.
No Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina, o ILPF está presente em
2 milhões de hectares, principalmente na agricultura familiar.
Na região Norte gaúcha, no
Oeste catarinense e no sudoeste
do Paraná, conforme o pesquisador da Embrapa Renato Fontaneli, o sistema ILPF tem sido atrativo, especialmente para pequenos
agricultores, com menos de 20
hectares de área, nos quais a integração está baseada na produção
de carne e leite, associada aos cultivos de trigo, soja e milho.
Nem mais, nem menos: é importante equilibrar a lavoura de
grãos com a produção animal,
identificando a atividade mais
rentável no momento. Investir somente na lavoura de milho garante uma renda sazonal, enquanto a
produção animal pode assegurar a
renda mensal no restante do ano.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR)
identificou mais de 5 milhões de
imóveis registrados no Brasil, somando
440 milhões de hectares. No Rio
Grande do Sul foram contabilizados
540 mil imóveis, somando uma área
total de 20 milhões de hectares
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ENERGIA

Do calor, a energia

A

os poucos, a sustentabilidade na produção
de energia tem chegado ao campo. O meio rural atingiu 15,8 megawatts de utilização
operacional de energia solar fotovoltaica, conforme dados do
Ministério de Minas e Energia.
Esse patamar demonstra que
este tipo de fonte cresceu nove
vezes em 2017 e, até junho deste
ano, já dobrou o uso dessa tecnologia no campo.
“Os agricultores são os responsáveis por levar alimentos
para as áreas urbanas e passam,
agora, a também ter uma complementação de renda, gerando
energia elétrica”, relata Rodrigo
Sauaia, presidente-executivo da
Associação Brasileira de Energia
Solar Fotovoltaica (Absolar).
Além do custo mais baixo, o
uso da energia solar no campo é
mais limpa. “Muitos desses produtores rurais, às vezes para levar irrigação para uma área produtiva distante da rede elétrica,
tinham que levar um gerador a
diesel barulhento e poluente no
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meio da plantação para gerar e
poder irrigar. Era péssimo para
o meio ambiente, caro para o
produtor, mas ele precisava fazer
isso”, conta Sauaia.
A modalidade tem atraído
também produtores da agricultura familiar. O presidente da
Absolar destacou as linhas de financiamento que o consumidor
passou a ter para fazer a instalação do serviço. Para o período de
julho de 2018 a junho de 2019, o
BNDES informou que os juros
são de até 4,6% e a aquisição do
equipamento deve estar vinculada a uma atividade econômica.
Para as pessoas físicas e jurídicas que queiram instalar projetos
de energia solar fotovoltaica, o
banco abriu linhas de financiamento no Programa Fundo Clima para 80% dos itens financiáveis, podendo chegar a R$ 30
milhões a cada 12 meses por
beneficiário. Para renda anual de
até R$ 90 milhões, o custo é de
0,1% ao ano com a remuneração
do BNDES de 0,9% ao ano. Na
renda anual acima de R$ 90 mi-

lhões, o custo tem o mesmo percentual, mas a remuneração do
BNDES é de 1,4% ao ano.
Um dos atrativos para o aumento do número de consumidores de energia solar fotovoltaica é a redução de custos para
instalação do sistema. Segundo
Sauaia, em dois anos, a tecnologia ficou 25% mais barata. “Não
por acaso, o que mais leva as
pessoas a investirem em energia
solar fotovoltaica não é só pelo
meio ambiente, mas pela economia no bolso que a tecnologia
proporciona”, pondera ele.
Conforme o executivo, o setor começou 2017 com mais ou
menos 90 megawatts de energia
solar fotovoltaica operando na
matriz elétrica brasileira e terminou o ano com 1.145 megawatts, o que segundo ele, representa
crescimento de mais de 11 vezes
no período.
A energia solar foi incluída
no Mais Alimentos – linha de
financiamento do Pronaf. O primeiro passo para os produtores
acessarem o crédito do Pronaf
é procurar o sindicato rural do
estado ou município para obter
a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

LEITE

Leite orgânico: o futuro?

D

iversas propriedades
Brasil afora estão se
preparando para produzir leite orgânico. A iniciativa
tem apoio da Embrapa Pecuária
Sudeste, localizada em São
Carlos, interior paulista.
Basicamente, o leite orgânico
é aquele produzido sem a utilização de defensivos e fertilizantes químicos na produção
dos alimentos que a vaca come.
Além disso, o animal não pode
receber hormônios para uma
maior produção e nem os medicamentos usuais na produção
convencional.
Conforme o chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pecuária Sudeste, André
Novo há três pilares para mudar
uma propriedade que produz
leite e que concentram a maioria dos problemas: alimentação
(quantidade e qualidade), manejo (sombra, água, ordenha, período seco) e sanidade (vermino-

se, esquema de vacinação).
Além dessas dimensões fundamentais, o produtor de leite
precisa estar muito atento à administração (controle e planejamento), estrutura do rebanho
e melhoramento (reprodução e
persistência).
Na propriedade em que se
produz esse leite, tudo deve funcionar de forma integrada: o
leite depende das pastagens, da
água, da preservação das matas
e do alimento do animal. Essa
integração é feita por meio da
colocação, no solo, de esterco
animal e vegetal, por meio da
compostagem e/ou adubação
verde.
Assim como os orgânicos em
geral, que têm um nicho crescente, no caso do leite acontece
o mesmo. A demanda é maior
do que a oferta, e multinacionais como Nestlé devem colocar
seus produtos no mercado logo.
A gigante suíça confirmou, em

junho, que pretende colocar no
mercado, até 2019, seu leite orgânico.
A iniciativa engloba a política
da Nestlé de investir em orgânicos – este ano, a empresa inaugurou um laboratório, ao custo
de R$ 23 milhões, destinado ao
segmento. Um dos primeiros
produtos lançados é a aveia orgânica Nestlé.
No caso do leite orgânico, o
produtor tem motivos para sorrir. Enquanto o litro do leite comum de vaca custa cerca de R$
1,10, o litro do leite orgânico é
vendido a quase R$ 7,00, um
valor quase seis vezes maior do
que o leite comum, e com mercado consumidor em alta.
Apesar da crise econômica, o
mercado de orgânicos segue em
terreno positivo. Os consumidores estão cada vez mais criteriosos quanto à origem de seus
alimentos. Os orgânicos viraram
um nicho rentável – movimentam R$ 2,5 bilhões ao ano no
Brasil. Parece que os produtores
de leite, finalmente, abriram os
olhos para esse mercado.
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MERCADO

Do campo para
cães e gatos

F

arinha de trigo, de milho e arroz quebrado que
iriam para o lixo estão
encontrando um novo destino: a
alimentação dos animais de estimação. Conforme o Ministério
da Agricultura, mais de 2,5 milhões de toneladas anuais de alimentos que seriam descartados
por ano são aproveitados na fabricação de ração.
Segundo o engenheiro agrônomo José Edson França, presidente da Câmara Setorial de Animais
de Estimação do Ministério da
Agricultura, é importante que a
indústria de ração animal para
pets reaproveite essa matéria-prima. Da composição de 90%
a 95% da ração, 60% é composta por grãos, e entre 25% e 30%
são de origem animal. “Estamos
utilizando o que seria inservível
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e produzindo alimentação balanceada para os animais, evitando
doenças e contribuindo com a
qualidade de vida das famílias”,
observa França.
Mais de 132 milhões de animais de estimação vivem em
lares brasileiros, segundo dados
do IBGE, fazendo com que o
segmento de produtos pet fature
R$ 20,37 bilhões, o equivalente a
0,38% do PIB (Produto Interno
Bruto). O dado é do ano passado, quando o crescimento foi de
4,95% sobre 2016.
Para alimentar e cuidar dos animais domésticos, a cadeia de produção e serviços do segmento inclui, além de pet food (alimentos),
pet vet (produtos veterinários),
pet care (equipamentos, acessórios, produtos de higiene e beleza
animal) e pet serv (serviços). Ali-

mentação lidera o faturamento,
tendo representado nos últimos
anos quase 70% desse mercado,
formado por 52 milhões de cães,
38 milhões de aves, 22 milhões de
felinos e 18 milhões de peixes.
No mundo, o Brasil ocupa o
quarto lugar entre os maiores
criadores de animais domésticos. Em primeiro lugar, está a
China (289 milhões), depois Estados Unidos (226 milhões), e o
Reino Unido (146 milhões). A
população mundial é de 1,56 bilhão de pets.
“O brasileiro não deixa de
comprar os produtos, mesmo em
momento de crise econômica”,
observa França. As necessidades básicas do pet são incluídas
no orçamento doméstico. Mas o
aumento de volume de negócios,
em 2017, foi influenciado por
produtos mais baratos. Isso se
explica em função da criação de
animais de estimação estar concentrada nas classes C e D, que
normalmente têm maiores perdas
de renda nesses períodos mais difíceis da economia.

EMPREGO E RENDA

Salários em alta,
mas falta qualificação

O

salário médio para ao
trabalhador brasileiro
do agronegócio cresceu
mais do que o recebido pela média da economia como um todo
no período entre 2012 e 2018. Os
cálculos são do Cepea (Centro de
Estudos Avançados em Economia
Aplicada), da Esalq/USP.
Considerando-se as pessoas empregadas, para o agronegócio, o
crescimento da remuneração foi
de 10% no período, enquanto que,
para o Brasil, alcançou 6,36%.
Pesquisadores do Cepea destacam
que, diante dessa dinâmica, a diferença entre os salários do setor
(tipicamente menores) e os da
média brasileira tem diminuído a
cada ano.
Essa alta na média salarial do
agronegócio pode estar atrelada aos aumentos de rendimentos
para indivíduos isoladamente e
também a mudanças no perfil do
indivíduo que trabalha nesse setor.

Entre 2012 e 2018, aumentou
em 4,2% a participação de indivíduos com ensino superior
no agronegócio. Na contramão,
houve queda de 10,3% nos trabalhadores que possuem escolaridade inferior ao ensino médio.
Outro destaque é que reduziu
em 4,6% o peso do segmento primário, que tipicamente paga menores salários, no total de ocupados no agronegócio. Já para
o segmento de agrosserviços, a
participação nestes seis anos aumentou em 3,8%.
A participação das mulheres
no mercado de trabalho do agronegócio ainda é menor do que na
média da economia brasileira,
mais isso deve mudar: a aposta
é de que os dados do mais recente Censo Rural do IBGE, ainda
não divulgados, devem mostrar
uma ascensão da figura feminina nos mais diversos segmentos
da agropecuária.

Os maiores salários estão
nos insumos, como fertilizantes (média de R$ 2.930,00), e
nos serviços agropecuários (R$
2.200,00). Os menores ganhos
estão no setor primário direto, como lavoura e pecuária,
com valores próximos de R$
1.200,00.
No total, no primeiro semestre
deste ano, o agronegócio brasileiro empregava 18,1 milhões de
pessoas em todos os segmentos
– 20% do total de trabalhadores
do País. Apesar disso, ainda falta mão-de-obra especializada,
principalmente em setores que
exigem mais conhecimento tecnológico, como agricultura de
precisão.
Nos grãos, a soja foi a atividade que melhor remunerou os trabalhadores ano passado – valor
médio de R$ 2.600,00 mensais.
Um dos motivos para os melhores salários estarem no complexo
soja tem a ver com nível de tecnologia empregada no segmento.
Depois, vieram a produção de
sementes e mudas (média de R$
2.350,00), outras atividades (R$
2.190,00), a cultura do trigo (R$
2.100,00) e a uva (R$ 1.805,00).
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HORTIFRUTI

Batatas e
tomates
para todos
os gostos

N

em só de soja, milho,
arroz, trigo e feijão
vive a lavoura brasileira. Um dos itens mais consumidos pelas famílias, a batata,
é tema de intensa pesquisa de
Embrapa. Cozida, frita, em forma de purê ou em saladas, a batata tem uma produção pulverizada no Brasil.
Segundo informações da Embrapa, são 126 mil hectares ocupados com a cultura no País. Minas Gerais (30 mil hectares), São
Paulo (20 mil hectares), Paraná
(20 mil hectares) e Rio Grande
do Sul (10 mil hectares) destinam
as maiores áreas. A produção
média é de 3,6 milhões de toneladas por ano do tubérculo.
A batata tem proteína de boa
qualidade. Uma das linhas de
pesquisa indica que a batata,
hoje, é uma das melhores alternativas alimentares para os povos dos países subdesenvolvidos
ou em desenvolvimento.
A Embrapa Clima Temperado,
em Pelotas, é líder nacional em
pesquisa com a cultura, possuindo um Banco de Germoplasma
com centenas de dados genéticos
da planta. Em um período de dez
anos, foram lançados no mercado nove cultivares de batata com
foco nas diferentes aptidões de
consumo (uso fresco ou processada).
Liderado pelo pesquisador
Arione da Silva Pereira, o projeto Melhoramento Genético
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da Batata está em execução até
2020. O objetivo é aumentar a
competitividade e a sustentabilidade da cadeia de valor da batata, por meio do desenvolvimento
de novas cultivares para mercado
fresco e processamento industrial. A unidade de pesquisa de
Pelotas possui uma infraestrutura considerada completa para
o desenvolvimento de pesquisas
em batata no Brasil.
Jair Nachtigal, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa de Pelotas, relata que as
pessoas pensam que uma mesma
batata serve para fazer vários
usos como elaboração de saladas, purês ou fritas. “Não é assim
que acontece. E o melhoramento
genético de batata na Embrapa,
em parceria com outras instituições, mostra opções de cultivares
de batata, cada uma, para diferentes usos”, afirma.
A famosa Asterix, por exemplo, é ideal para fritura, assim
como a Catucha. Outra variedade com aptidões para ir direto ao
óleo quente é a BRS Ana, indicada para produção de batata palha
e batata palito. Já a BRSIPR Bel
tem foco na produção de chips.
Para cozimento e produção de
purês, as variedades BRS Clara,
BRS Eliza e Macaca são as mais
indicadas. A variedade Baronesa
tem múltipla aptidão: pode ser
usada para cozimento, elabora-

ção de saladas e outros fins. Todas elas foram alvo de intensa
pesquisa na Embrapa de Pelotas
nos últimos 15 anos.

Tomate
recordista em
licopeno
Onipresente na alimentação
dos brasileiros, o tomate tem diversas variedades. Os frutos do
tipo cereja ou grape são reconhecidos pelos consumidores por
causa da doçura. Uma pesquisa
da Embrapa Hortaliças desenvolveu um tomate híbrido que,
além de muito doce, apresenta
um diferencial benéfico para os
consumidores indetectável pelo
paladar: o teor de licopeno.
O tomate BRS Zamir integra
uma nova geração de híbridos
enriquecidos com licopeno, uma
substância antioxidante muito
eficiente no combate aos radicais livres no organismo e um
pigmento que confere a típica
cor vermelha dos frutos do tomateiro. Enquanto outros tomates
comerciais do segmento grape
no mercado brasileiro obtêm por
volta de 40 a 90 microgramas por
grama de fruto, o teor de licopeno do tomate BRS Zamir pode
alcançar até 144 microgramas.
Segundo informa Leonardo

O tomate BRS Zamir
integra uma nova geração
de híbridos enriquecidos
com licopeno, uma
substância antioxidante
muito eficiente no
combate aos radicais
livres no organismo

Boiteux, agrônomo da Embrapa,
produtos derivados do tomate
como sucos, molhos e extratos
são a principal fonte de licopeno na alimentação humana. “O
tomate BRS Zamir, recomendado para consumo fresco, ou seja,
sem processamento, é recordista
em acumulação de licopeno no
mercado brasileiro”, explica.
Para os agricultores, a característica nutricional do tomate
BRS Zamir, somada à qualidade
sensorial (textura, sabor e cor)
representa a possibilidade de
agregar valor ao produto comercializado. Boiteux conta que os
frutos apresentam uma combinação bastante equilibrada entre os
teores de açúcares e ácidos, o que
resulta em um excelente impacto
sensorial.
Por enquanto, apenas a empresa Agrocinco, de São Paulo,
comercializa a variedade da Embrapa. Na última safra, foram
vendidas 178 mil sementes. O
volume representa por volta de
5% a 10% das sementes da espécie grape no Brasil. Por ser um
híbrido nacional, o custo das sementes é cerca de 30% menor em
comparação às importadas.
Além do resultado no gosto,
o BRS Zamir possui uma vantagem genética que aumenta o
número de frutos por penca. Pesquisadores da Embrapa Hortaliças e parceiros caracterizaram
um gene (denominado bif) responsável por estimular o grau de
bifurcação dos cachos do tomateiro, o que aumenta em até três
vezes o número de flores e, por
consequência, de frutos.
Isso foi possível porque o desenvolvimento do híbrido de
tomate grape envolveu o cruzamento de linhagens com alta
qualidade sensorial (licopeno e
sabor) com linhagens que apresentavam cachos bifurcados por
meio do melhoramento genético convencional.
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FRUTICULTURA

Ácidas
e com
mercado
certo

A

produção de bergamotas e cítricos como
laranjas e limões teve
alta em 2018. O Vale do Caí, próximo da Região Metropolitana
de Porto Alegre, concentra 40%
da produção gaúcha. Na região,
foram colhidas 160 mil toneladas
de frutas, sendo a maior parte
bergamotas (107 mil toneladas),
laranjas (48 mil toneladas) e limões (5 mil toneladas).
Apenas em São Sebastião do
Caí, foram plantados mais de
800 hectares neste ano, com um
rendimento de 16 mil toneladas
das frutas. São 200 citricultores
no município. Em 2008, a área
plantada era praticamente a me-
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tade, com 480 hectares.
Segundo a Emater, o crescimento ocorreu após a implantação de novos pomares e o acesso
permanente, dos agricultores, à
assistência técnica. Os 60% restantes da produção de citros estão divididos entre a Fronteira
Oeste, outras cidades da região
Metropolitana e nas demais regiões do Estado.
A produção de citros de mesa
sem sementes, principalmente de
laranjas de umbigo e de bergamotas, fora da época tradicional,
tem se mostrado uma alternativa
viável para os agricultores, já que
o aumento no consumo de frutas
é uma tendência mundial.
No limão, destaque para a variedade Taiti, muito utilizado
na gastronomia. Mas seu maior
aproveitamento acontece na produção de suco concentrado. A indústria de suco utiliza 40% a 50%
do fruto, sendo o restante considerado resíduo industrial.
Mas, mesmo dali, tudo se aproveita. Os restos do limão possuem
pectina, vitamina C e fibras, itens
necessários nas indústrias alimentícia, farmacêutica e de ra-

ções. O óleo essencial da casca
é produto altamente valorizado,
com uso amplo na indústria farmacêutica e de refrigerantes.
Para uma safra boa, é imprescindível a utilização de mudas
fortes de limão - base para o sucesso e longevidade do pomar,
garantindo a sua produtividade,
menor incidência de doenças
e, consequentemente, o retorno
econômico do investimento.
Hoje, a maior parte da produção brasileira de citros está concentrada em São Paulo, sendo
importante também em Minas
Gerais e Bahia. Logo após vêm
Rio Grande do Sul e Paraná. Isto
ocorre em função de as espécies
de citros apresentarem uma grande adaptação a diferentes condições de clima e de solo.
As frutas cítricas, como laranjas, limões, bergamotas, são originárias de florestas úmidas localizadas no Sul da China e de parte
das ilhas da Malásia. Boa parte
do plantio, hoje, está nos países
do Mediterrâneo, como Espanha
e Itália; e, foram da Europa, nos
Estados Unidos, no Brasil e na
África do Sul.

FERTILIZANTES

Ureia
em falta

M

edida anunciada no
início de 2018 e adiada diversas vezes por
reclamação de setores do agronegócio, o fechamento de duas fábricas de ureia da Petrobras, uma na
Bahia e outra em Sergipe, ocorrerá
em outubro deste ano. Conforme
a estatal, a medida irá representar
economia de R$ 200 milhões ao
ano nos resultados da empresa.
O problema é que a ureia é necessária na nutrição bovina e na
pastagem. A produção anual das
duas fábricas, de 300 mil toneladas, será suspensa e o volume terá
que ser importado. Outros itens,
como amônia, também são usados
na adubação de culturas e pastagens e na alimentação de ruminantes. As unidades fechadas supriam
o mercado interno do produto.
A ureia é um fertilizante nitrogenado sólido usado para melhorar o
rendimento dos cultivos. Disponível nas formas perolada (menor) e

granulada (maior), a ureia contém
46% de nitrogênio, concentração
que reduz custos de transporte, de
armazenagem, de aplicação e da
adubação propriamente dita.
Menos acidificante do que outros produtos nitrogenados, a ureia
é muito eficiente na aplicação via
irrigação, inclusive por aspersão.
E atende do pequeno ao grande
agricultor. A Petrobras produzia
cerca de 90% da ureia utilizada
em nutrição animal e nos cultivos
do país.
Uma alternativa, segundo fontes do setor produtivo, seria a BR
Distribuidora fazer a importação
de toda a ureia pecuária utilizada no Brasil e revendê-la internamente, pelo menos até que o
mercado se regule. Os pequenos
produtores não têm como importar o produto devido ao elevado
custo.
E há diferenças no uso do insumo. A legislação atual proíbe que
a ureia agrícola seja utilizada na
nutrição animal. Apesar de terem
concentrações parecidas de nitrogênio, elas diferem em aspectos
importantes que inviabilizam o
uso de uma pela outra. Entre as
distinções estão o nível de pure-

za e o controle de contaminantes,
muito maiores no produto empregado na alimentação animal.
Conforme a Embrapa, a principal vantagem da ureia na alimentação do gado é melhorar o
aproveitamento das forragens de
baixa qualidade, aumentando sua
digestibilidade. Quando as forragens estão muito passadas do
ponto (maduras e fibrosas), o seu
teor de proteínas é tão baixo (menor do 6 %) que não garante nem
a sobrevivência das bactérias do
estômago. São estas bactérias,
que estão no órgão dos ruminantes, as responsáveis pela digestão
da fibra do capim e pelo fornecimento de energia para o bovino.
Quando se acrescenta ureia ao
sal ou à forragem picada, esta
ureia fornece nitrogênio para as
bactérias. Assim elas podem digerir o capim e sintetizar proteínas
para nutrir o bovino. Por ser convertida em proteína pelos microoganismos do rúmen, a ureia pode
ser utilizada para substituir até
1/3 dos farelos proteicos (de soja,
algodão etc), ingredientes bem
mais caros, reduzindo assim o
custo da alimentação de animais
suplementados ou confinados.
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SAÚDE

Agrotóxicos
no centro
do debate

D

e um lado, ambientalistas. Do outro, ruralistas. No meio, o uso
dos agrotóxicos – ou defensivos,
como alguns dizem – nas lavouras. Tudo porque tanto Câmara
dos Deputados quanto Senado
Federal debatem, há meses, a
flexibilização no registro, fiscalização e controle dos produtos no
Brasil.
No fim de junho, a comissão
especial da Câmara dos Deputados que analisa o Projeto de Lei
6.299/02, sobre o tema, aprovou
o parecer do relator, deputado
Luiz Nishimori (PR-PR), por 18
votos a favor e 9 contrários.
Chamado de PL do Agrotóxico por deputados da oposição
e ativistas, o projeto prevê, por
exemplo, a alteração do nome
“agrotóxicos” para “pesticidas”,
o que deve facilitar o registro de
produtos cujas fórmulas, em al-
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guns casos, são compostas por
substâncias consideradas cancerígenas pelos órgãos reguladores.
Antes, a proposta era alterar a
nomenclatura para “produto fitossanitário”.
As definições sobre as competências do Ministério da Agricultura (Mapa), Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na análise dos produtos também foram
alteradas pela proposta de Nishimori. A nova redação diz que
os órgãos passam a analisar e,
“quando couber”, homologar os
pareceres técnicos apresentados
nos pleitos de registro.
Entre as polêmicas do texto
está a criação da Taxa de Avaliação de Registro, cujo valor arrecadado será destinado ao Fundo
Federal Agropecuário. Outro
ponto controverso é que o Ibama
e a Anvisa continuam responsáveis pelas análises toxicológicas
dos produtos, mas terão a nova
atribuição de apresentar uma
análise de risco.
“O projeto quer colaborar com
comida mais sadia e segura para
nossa sociedade. Ninguém vai
colocar novas substâncias, novos

produtos no mercado. A Anvisa
é muito competente, muito rígida
e vai ter as mesmas funções de
hoje”, defendeu deputado paranaense.
Em nota, o Instituto Nacional
do Câncer (Inca), órgão do Ministério da Saúde que tem como
missão apoiar o desenvolvimento
de ações integradas para prevenção e controle do câncer, defendeu que o Marco Legal dos Agrotóxicos (Lei 7.802/1989) não seja
alterado e flexibilizado.
“A mudança colocará em risco as populações – sejam elas de
trabalhadores da agricultura, residentes em áreas rurais ou consumidores de água ou alimentos
contaminados, pois acarretará na
possível liberação de agrotóxicos
responsáveis por causar doenças
crônicas extremamente graves”,
cita o documento do Inca.
A Anvisa também condenou a
proposta, por acreditar que o projeto não atende a população, que
deveria ser o foco da norma. “O
PL não contribui com a melhoria, disponibilidade de alimentos
mais seguros ou novas tecnologias para o agricultor, e nem
mesmo com o fortalecimento do
sistema regulatório de agrotóxicos”, diz a agência.

CAVALO CRIOULO

Leilões com médias expressivas

O

primeiro
semestre
do mercado da raça
Crioula no Brasil sinalizou que os negócios vêm se
mantendo estáveis, com a maior
parte dos leilões demonstrando
médias expressivas e também
um grande volume de vendas. A
avaliação é do diretor da Trajano
Silva Remates, Gonçalo Silva.
A manutenção deste cenário se
deve, especialmente, às vendas
para as regiões Centro e Norte
do Brasil, que ainda concentram
um bom número de usuários
do cavalo e buscam exemplares
mais baratos para lazer e trabalho à campo.
Conforme Silva, a expansão
para o resto do Brasil é o que,
de certa forma, vem mantendo
o mercado um pouco mais regular apesar de que, no ano de
2018, no primeiro semestre, nota-se uma oscilação um pouco
maior. “As médias continuam
bastante expressivas e um bom
número de animais estão sendo vendidos, porém existe uma
oscilação de mercado como um
todo. Na Trajano Silva não po-

demos nos queixar, pois os remates ‘prime’ estão conosco.
Isto vem mostrando que esta
fatia de animais diferenciados
continua tendo grande procura
e os remates que fizemos foram
muito bons”, conta.
Um fato que tem chamado a
atenção neste primeiro semestre
é o grande número de vendas
particulares. “Isto representa
o maior volume financeiro de
vendas neste padrão dos últimos
tempos, com negociação de animais diferenciados diretamente
nas cabanhas e com encomendas
que nos chegaram. Os garanhões
continuam em alta com compradores buscando este investimento”, relata Silva.

Concurso
mundial
Tem cavalo crioulo gaúcho
pronto para competir nos Estados Unidos. O conjunto formado por F5 Licurgo Tapajós e
Roberto Jou garantiu vaga para

os Jogos Equestres Mundais,
que ocorrerão em setembro em
Tryon, na Carolina do Norte.
Conforme Jou, F5 Licurgo Tapajós já vinha acumulando vitórias consistentes em diferentes
provas. Para a classificação, foi
feito um planejamento de treinos
especial para o exemplar. “O trabalho feito no Licurgo foi saber
que tínhamos um dos melhores
cavalos de rédeas da atualidade,
mas que tinha ‘vícios’ de outras
provas, então foi feito um treinamento de reeducação do animal
para as disputas da modalidade”, salienta.
O animal é da Cabanha Marca dos Santos, de Viamão, de
propriedade de Gilvane Marca
dos Santos. A conquista, segundo ela, carrega sua história
e contempla todos os mais puros sentimentos proporcionados
pela recente façanha. “É muito
difícil competir com diferentes
cavalos e raças no concurso de
rédeas, mas hoje a raça crioula
continua o crescimento de sua
representatividade e destaque”,
avalia a criadora.
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MIX

Plano ABC
Mais leite
A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Embrapa
Gado de Leite pretendem fomentar parcerias na área técnica
com foco no desenvolvimento do mercado do leite no Brasil.
Conforme o presidente da CNA, João Martins, uma das ideias é
iniciar um projeto piloto na região Sul do País e depois expandir
para os demais estados. Isto envolveria toda a cadeia produtiva,
passando pela produção, processamento, marcos legais e abertura de novos mercados.

Em vigência até 2020, o Plano ABC (Agricultura de Baixa
Emissão de Carbono), compromisso assumido pelo Brasil
na Conferência do Clima de
2015, registra dados positivos.
Em 2010, 3 milhões de hectares
atendiam aos requisitos de produção agrícola sustentável. Em
2016, segundo dados da Embrapa, a área foi ampliada para
11,5 milhões de hectares ocupados com a integração LPF – Lavoura, Pecuária e Floresta – e
que contribuem com a redução
de 35,1 milhões de toneladas de
gás carbônico na atmosfera.

Riqueza

Soja em alta
A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Embrapa
Gado de Leite pretendem fomentar parcerias na área técnica
com foco no desenvolvimento do mercado do leite no Brasil.
Conforme o presidente da CNA, João Martins, uma das ideias é
iniciar um projeto piloto na região Sul do País e depois expandir
para os demais estados. Isto envolveria toda a cadeia produtiva,
passando pela produção, processamento, marcos legais e abertura de novos mercados.
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O Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) de 2018
está estimado em R$ 552 bilhões, 2,3% abaixo do montante
de 2017. As lavouras participam
com R$ 377 bilhões e a pecuária, com R$ 174,9 bilhões. As
informações são do Ministério
da Agricultura. No Rio Grande
do Sul, a estimativa é que a soja
responda por R$ 20 bilhões,
o arroz por R$ 5,8 bilhões e o
frango por R$ 5,6 bilhões, este
os principais produtos da pauta
agrícola gaúcha.

