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O desafio ambiental
ANA PAULA MELLO

E

ncerra-se mais um ano
desafiador nas questões
ambientais. A conjuntura é
de um excesso de normas e
burocratização que, junto com
a falta de estrutura e de pessoal
dos órgãos ligados ao meio
ambiente, provoca uma sensação
de “estrangulamento” no
produtor rural, que não consegue
se regularizar completamente.
O novo Código Florestal já inovou
com o CAR (Cadastro Ambiental Rural), mas o modelo de licenciamento
ambiental, concebido para grandes
empreendimentos de infraestrutura, mineração e indústrias de maior
porte, passou a abarcar, ao longo dos
anos, também a atividade agropecuária. É preciso mudar a legislação:
o produtor precisa de um modelo
adequado às atividades rurais, que
lhe dê a devida segurança jurídica
e orientações claras e factíveis. E
também que sejam reconhecidos os
serviços ambientais por ele prestados
à coletividade.
Falta, no estado, incentivo às
intervenções positivas, como a recuperação de nascentes. O exemplo
tem sido dado pelo SENAR Minas

por meio de cursos que integram o
programa Nosso Ambiente – lançado
pelo Sistema FAEMG com o objetivo
de multiplicar bons exemplos de manejo e conservação da água e do solo
que melhorem a qualidade ambiental
no imóvel rural.

...

O Plano ABC (Agricultura de
Baixa Emissão de Carbono),
por exemplo, reconhece
o grande potencial do
meio rural para o alcance
das metas brasileiras de
redução das emissões de
gases de efeito estufa na
atmosfera.

...

Novos acordos estão sendo discutidos neste final de 2015, na COP 21, a
Conferência das Partes, em Paris, por
mais de 190 países que fazem parte
da Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima.
Minas Gerais está presente e com
contribuições da agricultura.
Outro exemplo diz respeito à produção de água. Cerca de ¾ do território mineiro são áreas rurais – algumas
são unidades de conservação, outras
são terras devolutas ou indígenas,
mas grande parte é terra particular,

usada para a pujante produção rural
do estado e para a preservação do
meio ambiente. A área de produção
já possui um potencial de infiltração
da água no solo. Ocorrendo um bom
manejo, essa infiltração pode aumentar significativamente nas áreas
produtivas – e não apenas nas áreas
de preservação.
A irrigação é uma das ações que
têm uma forma diferente de outras
atividades de devolver para a bacia
hidrográfica grande parte da água
captada, que é via infiltração no solo,
um meio filtrante natural. Claro, é
preciso seguir em direção à eficiência
e ao manejo. E reconhecer que esse
potencial aponta para redução da
cobrança pelo uso da água – onde já
implantada – para o setor rural, que
tanto contribui para a oferta desse
recurso à sociedade.
O grande paradigma ambiental
passa, talvez, por uma questão de
percepção. Encerra-se o Ano Internacional dos Solos, no qual se propuseram e divulgaram com mais intensidade ações e informações sobre esse
recurso natural que retém água e dá
suporte à biodiversidade, à produção
sustentável e às demandas de uma
população crescente, que passa por
alterações no padrão de consumo. E
cobra-se sustentabilidade. Os desafios foram e continuam sendo vários.
Chegou a vez dos bons exemplos:
quem tiver, que se manifeste.
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café

Influências no preço
ANA CAROLINA ALVES GOMES

A

s commodities integram um
ambiente especulativo e
volátil, no qual bolsas de valores
ditam preços e influenciam seu
valor tanto no mercado f ísico
quanto no futuro. O café é parte
deste círculo, com sua cotação
estabelecida pela Bolsa de
Valores de Nova York.

Portanto, é importante que o cafeicultor entenda alguns movimentos
que interferem diretamente em suas
negociações, como a relação do câmbio
e do preço nas bolsas de valores.
Essa relação é histórica, mas o ajuste
do câmbio e das cotações nas bolsas
não acontece na mesma proporção.
Além disso, outros fatores fundamentais influenciam muito no mercado,
como o clima, volume de exportações
e previsões de safra.
No período de 5 de junho a 11 de
novembro de 2015, o dólar subiu 18,7%
em relação ao real e os contratos futu-

ros do arábica na Bolsa de Nova York
(ICE Futures US) com vencimento em
dezembro/15 caíram 15% – de 137,4
centavos de dólar por libra-peso para
116,8 cents/lb. Já os preços no mercado
f ísico aumentaram 7,4% – de R$ 437,00
para R$ 469,3 – o que mostra que a alta
do dólar diante do real ajuda os preços
no Brasil.
Quando a moeda norte-americana
se valoriza aqui, o preço do café em
Nova York tende a cair porque no mercado externo ele é cotado em dólar, o
que estimula os exportadores a vender
mais, visando a maiores ganhos em real.
Mas a correção é quase que automática, já que quem compra quer pagar o
mesmo valor. E, na maioria das vezes,
os produtores precisam fazer caixa e
custear a safra seguinte.
Na verdade, essa correção não deveria ocorrer, e a valorização da moeda
deveria ser repassada para o produtor,
pois muitos insumos aplicados nas lavouras têm os preços fixados em dólar,
pesando sobre os custos de produção,
que também são alterados pelos aumentos dos salários, dos valores de manutenção dos maquinários agrícolas,
da energia elétrica e dos combustíveis.
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Expectativas
A formação do câmbio e a cotação
do café continuarão sob a influência das
incertezas políticas e econômicas do
Brasil; das especulações a respeito da
elevação dos juros nos Estados Unidos;
da instabilidade climática provocada
pelo El Niño; da forte inflação dos
custos de produção do café no Brasil;
do aumento do consumo mundial; e
das expectativas quanto ao desenvolvimento da safra 2016/17.
Nesse cenário, é fundamental que o
produtor esteja preparado para períodos de forte volatilidade. Para minimizar os impactos, duas alternativas vêm
sendo utilizadas: gestão da qualidade e
de custos de produção.

Qualidade
Um fator que contribui de maneira
direta para o aumento da lucratividade
do cafeicultor é a produção de um café
com qualidade superior.
Produzir um café de qualidade
começa pela escolha da espécie e variedade, passa pelas condições de solo,
altitude, relevo e clima, e incluem os
cuidados durante o cultivo, colheita,
secagem, classificação, armazenamento e transporte. Os produtores que conseguem produzir um grão diferenciado
certamente têm vantagem comercial
sobre aqueles atuantes no mercado de
cafés comum.
Os cafés de alta qualidade têm
acesso a canais distintos de comercialização, com significativos prêmios
sobre as cotações básicas do Contrato C, negociado na Bolsa de Nova
York, e não enfrentam a instabilidade que predomina no mercado das
commodities.
De acordo com dados do CeCafé,
os cafés arábica especiais tiveram ágio
médio de 35,5% entre janeiro e outubro de 2015 em relação ao natural –
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variação do ágio para exportação de cafés especiais (2015)
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comercializado em média a US$ 236,82
por saca. No mesmo período, o café commodity foi exportado ao preço médio de
US$ 175,27/saca.
O setor pode produzir um café cada vez
mais adequado ao desejo do consumidor
final. A tendência de longo prazo é positiva,
uma vez que o consumo mundial cresce de
maneira consistente, principalmente nos
países emergentes.

No mercado de café especial não é
a demanda global que determina o
preço, mas a qualidade do produto
que é oferecido. E o consumidor
tem pagado por qualidade, origem
e sustentabilidade.

A FAEMG, por meio de parcerias
nas mais diversas localidades do estado, coordena e desenvolve o Programa
Café + Forte, que tem o objetivo de
ajudar o produtor mineiro a administrar o custo da produção e identificar
o momento mais vantajoso para negociar o café. Há seis anos o Programa
vem evoluindo positivamente para o
fortalecimento da cafeicultura mineira,
levando mais conhecimento e informações para tornar o cafeicultor cada dia
mais competitivo e eficiente em sua
atividade.

Gestão de custos

Relação Arábica X
Conilon – Safra 2015

O setor necessita de boa gestão,
pois os custos da cafeicultura, em
parte atrelados ao dólar, subiram
muito e o café pouco aproveitou a
alta da moeda americana.
Conhecer o custo de sua lavoura, administrar os recursos
produtivos a fim de melhorar a
eficiência e competitividade e
utilizar estratégias comerciais
para garantir o lucro necessário
para manter a atividade. Estes são
pontos cruciais para minimizar
os impactos macroambientais da
cafeicultura.

No decorrer da safra 2015, a diferença de preço entre café arábica e
conilon tem diminuído, variando entre R$ 211,45/saca, em 12 de janeiro,
e R$ 83,10/saca, em 13 de novembro
de 2015.
A aproximação de preço entre os
dois tipos de café ocorre pela forte
valorização do conilon, que teve sua
disponibilidade interna reduzida, influenciada pela quebra da safra brasileira em 2014/15, pela falta de chuvas
no Espírito Santo e pelo aumento das
exportações brasileiras em razão da
redução da oferta vietnamita.

evolução dos preços de cafés arábica e conilon no mercado físico brasileiro (2015)
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trigo

A vez do cerrado
CAIO COIMBRA e ALINE VELOSO

O

trigo é um cereal apreciado
e consumido em grande
quantidade no Brasil. Em 2014,
segundo o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos
(USDA – sigla em inglês), o
consumo estimado no país foi
de 11,4 milhões de toneladas.
Entretanto, a produção nacional
foi de aproximadamente 6,26
milhões, o que significa um
déficit superior a 5 milhões de
toneladas.
Tradicionalmente, a cultura é
desenvolvida no inverno e em re
giões com temperatura mais amena.
No Brasil, de acordo com o IBGE, a
região Sul é a principal produtora,
respondendo por mais de 80% da
safra nacional.
Especificamente este ano, o excesso de chuvas em toda aquela região
e as geadas em algumas localidades
gaúchas favoreceram o aparecimento
de doenças como septoria e giberela,
que reduzem a qualidade e o volume
da produção, aumentando a necessi-

dade de importar. Mas o atual cenário econômico brasileiro dificulta as
compras externas.
A questão é que o encarecimento
do trigo em Real e o impacto do preço
em seus diversos subprodutos podem
afetar a segurança alimentar dos brasileiros. Uma saída que se torna cada
dia mais viável é a produção do cereal
no cerrado, especialmente em Minas
Gerais. Existe um grande potencial
para o cultivo nesse bioma e já estão
disponíveis no mercado cultivares
adequadas à região, com resultados
que apontam para qualidade muitas
vezes superior à do trigo importado
e mesmo de outras regiões do país.

deixando a espiga menos exposta à
umidade que favorece o fungo causador da doença. Outro ponto favorável é o potencial produtivo, acima
de 7.000 kg/ha. Já a cultivar BRS 394
tem alto potencial produtivo, precocidade e qualidade. Também está
credenciada para o plantio no cerrado, sendo recomendada para Minas
Gerais, Goiás e Distrito Federal.
E mais: a utilização do trigo na segunda safra traz benef ícios na diversificação de culturas, sendo excelente
opção para a rotação, melhorando as
condições f ísicas do solo e fornecendo palhada para o plantio direto da
próxima cultura.

TECNOLOGIA PARA O
CERRADO

POLÍTICAS PÚBLICAS

Algumas cultivares lançadas recentemente pela Embrapa prometem
viabilizar e alavancar de vez a triticultura brasileira. Em experimentos
conduzidos na região central do
Brasil, a cultivar BRS 404 mostrou
boa tolerância ao ataque da brusone.
Segundo a Embrapa, uma das explicações, além da bagagem genética, seria
o ciclo da cultivar, que permite a semeadura na época das águas (fevereiro), com espigamento na seca (maio),

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural AR-MG

O sucesso do trigo nacional, no
entanto, depende de políticas públicas que favoreçam a cadeia produtiva.
É fundamental que o governo trabalhe em prol do produtor e do mercado
interno, adotando ações que coíbam
o aumento da cota de importação do
cereal e estruture um plano nacional
para a produção de trigo, bem como
estabeleça diretrizes para atrair novos moinhos. Esses fatores são essenciais para que o país se torne grande
produtor de trigo.
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