Agropecuária mineira
ANO 11

l

NÚMERO 67

l

abril 2016

biomassa

Tendência e oportunidade
Ana Carolina alves Gomes*

E

m tempos de discussões
acirradas sobre o clima e o
aquecimento global, a procura
por energias renováveis e menos
poluentes torna-se cada vez mais
frequente. A “biomassa” – toda
matéria orgânica que pode ser
utilizada na produção de energia
– é uma das opções. No Brasil,
a cana-de-açúcar na forma do
bagaço e a madeira utilizada
como lenha estão entre as
principais fontes utilizadas.

Vantagens
O atual cenário econômico brasileiro restringe investimentos. Porém,
existem vantagens que podem fomentar inversões em biomassa, como: o
baixo custo, o fato de ser renovável, ser
bem menos poluente que outras fontes
de energia como o petróleo ou o carvão e permitir o reaproveitamento de
resíduos. Além do mais, a biomassa se
destaca pela alta densidade energética
e pelas facilidades de armazenamento,
conversão e transporte.

COP 21
O governo brasileiro apresentou
uma meta ousada na redução dos

chamados gases que causam o efeito
estufa, propondo redução de 43% até
o ano de 2030, na COP 21 (21ª Conferência do Clima da ONU, realizada
em dezembro de 2015 em Paris). Em
2014, o Brasil já era o país com maior
potencial de geração de energia por
meio da biomassa, com 15,3% da capacidade instalada mundial, segundo
a International Renewable Energy
(IRENA). E um importante ator para
que tais metas sejam alcançadas é a
cana-de-açúcar.

Cana-de-açúcar
De acordo com a União da Indústria
da Cana-de-Açúcar (Unica), em 2015,
22 TWh (Terawatt-hora) produzidos
por biomassa foram ofertados ao Sistema Interligado Nacional. Com políticas
públicas estruturadas e de longo prazo,
e a modernização das unidades fabris,
esse volume poderia crescer mais de
oito vezes, em 8 anos, auxiliando no
cumprimento das metas estabelecidas
na COP 21.

Madeira
Outra fonte para a produção de
biomassa em larga escala é a madeira.
Minas Gerais é o estado com maior
área de florestas plantadas: 1,71 milhão
de hectares de eucalipto e 47,5 mil de
pínus, segundo o IBGE. A utilização
desse potencial para a produção de
energia é uma oportunidade na crise
enfrentada pelo país.

A importância do setor florestal
mineiro pode ser constatada pela
significativa participação no Produto
Interno Bruto (PIB) estadual, 7%, de
acordo com a Associação Mineira de
Silvicultura (AMS). Ainda segundo a
associação, o setor é responsável por
R$ 3,8 bilhões em exportações e gera
cerca de 730 mil empregos.
Contudo, o plantio de florestas
apresentou queda de aproximadamente 30%, quando somados os resultados
de 2015 e 2014. Entre os principais
fatores que ocasionaram essa redução
está a diminuição da demanda por
ferro-gusa, carvão e ferro-liga, conforme dados da AMS.
Mas o potencial produtivo não foi
extinto e pode ser retomado com a
criação de políticas públicas que incentivem a plantação de florestas para
a produção de energia menos poluente.
Tal fato teria um grande impacto social
devido à criação de milhares de empregos e, ao mesmo tempo, garantiria o
abastecimento para as indústrias.
A hora de estruturar o futuro é agora. É o momento de reverter a situação
econômica desfavorável e assegurar o
cumprimento de nossas metas, auxiliando o desenvolvimento e a utilização
da biomassa.
* Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Unioeste) e bacharel em Gestão do
Agronegócio (UFV); coordenadora do Programa
Café + Forte; área de atuação: silvicultura, café e
cana-de-açúcar.
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lácteos

Contradições de mercado
Wallisson Lara Fonseca*

Balança comercial

A

Contrariando o cenário de alta para o preço do leite pago ao produtor
em pleno período de safra na maior parte do Brasil, a balança comercial
de lácteos teve déficit de 14.184 toneladas em março. A redução foi nove
vezes maior do que a apresentada em fevereiro. Em valores, o déficit foi de
US$ 37,5 milhões. O resultado é reflexo de uma retração no volume exportado aliada a um forte crescimento das importações.
As compras externas mais que dobraram em março: 116% em comparação
com fevereiro. Diversos produtos tiveram elevações expressivas na quantidade importada, como o leite em pó integral (174%), o leite em pó desnatado
(314%), soro de leite (43%), manteigas (25%) e queijos (34%).

conjuntura econômica desafia
a produção de lácteos. Ao
mesmo tempo em que aponta para a
manutenção de preços atraentes para
o produtor, as estimativas dizem que
os custos de produção continuarão
em alta ao longo de 2016. Também
torna o mercado externo uma
ameaça a mais, pois favorece as
importações. Todas essas variáveis
conspiram contra a rentabilidade do
produtor.

evolução da balança comercial de lácteos
janeiro a março – brasil
Valor (US$ mil)
2016
2015 Var.(%)

Preços
O mercado interno tem apresentado
preços favoráveis pagos aos pecuaristas nas
principais regiões produtoras do país, com
reajustes médios previstos até o final da
entressafra (agosto), a depender da região.
No mercado spot, os preços subiram nas
últimas quinzenas e não estão descartados
reajustes. Em Minas Gerais o valor médio
cotado foi de R$ 1,37 por litro, na primeira
quinzena de abril.
Apesar de normal para o período, a curva
de produção foi prejudicada pelos custos
em alta, menores investimentos e corte de
gastos por parte do produtor. O resultado
foi queda na captação de leite: 1,2% em
fevereiro, comparado a janeiro, e estima-se
decréscimo de 2,5% em março (considerando a média de Minas Gerais).

Custos de produção
Em março, os insumos que contribuíram
para o aumento dos custos de produção
foram os alimentos concentrados energéticos (2,8%), com a alta no preço do milho;
os produtos para sanidade animal (2,7%)
e os valores de combustíveis/lubrificantes
(1,9%). No acumulado de 12 meses houve
incremento de 21,5%.

2016

Peso Líquido
2015 Var.(%)

Exportação

30.717

52.042

-41

11.177

14.201

-21.3

Importação

87.722 102.006

-14

33.335

29.367

13.5

-22.158 -15.166

-46,1

Saldo

-57.005

-49.964

-14,09

Impacto das importações
A cotação do leite em pó no mercado externo no último leilão da GDT
(Global Dairy Trade) foi US$ 2,156 por tonelada, valor 9,6% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Esses números têm impacto
direto nas importações, que podem ser estimuladas pelos preços mais baixos.
No curto e médio prazos, as importações podem aumentar, com a menor
disponibilidade de matéria prima internamente, e, também, com a conjuntura dos preços de lácteos no mercado internacional, bem como a desvalorização do real em relação ao dólar.
Uma medida no curto prazo que poderia frear as compras externa seria
a revisão do acordo da cota de importação de leite e derivados da Argentina
(pouco provável), já que há relatos de que o governo daquele país subsidia
os produtores.
A receita para o produtor continua sendo a cautela, com foco no custeio
e atenção ao cenário econômico. Concomitantemente, cabe planejar estratégias para sobrevivência a uma das recessões mais graves da história do
Brasil e para sairmos dela mais fortes do que os concorrentes no mercado
lácteo internacional.
* Zootecnista (UFV), especialista em Bovinocultura Leiteira (Ufla); MBA em Gerenciamento de
Projetos (FGV); coordenador do Programa Balde Cheio em Minas Gerais (FAEMG); área de atuação:
pecuária.
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seguro rural

Negociação coletiva
ALINE de freitas VELOSO*

Taxas melhores

O

O Ministério avalia que a negociação coletiva é atraente
para o produtor porque o número de listas aumentou. As
taxas praticadas e a qualidade dos produtos contratados coletivamente são melhores do que as do modelo tradicional.
Ademais, quanto maior número de sojicultores ou o somatório
da área de determinada lista, maior a possibilidade de o grupo
ser classificado e de se assegurar a subvenção.

clima é o principal fator de risco para a
produção rural e são notórias as adversidades
que, ano após ano, devem ser enfrentadas e os
prejuízos que acarretam. Para minimizar perdas,
o produtor rural pode contratar uma apólice de
seguro rural.

No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é responsável pela estruturação e desenvolvimento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural. Uma das modalidades é a contratação coletiva. Nela
os produtores podem negociar as taxas de prêmio e as condições das apólices por meio de entidades representativas à
sua escolha, que devem organizá-los em listas cadastradas
no Mapa.
Em agosto de 2015, as primeiras regras para a modalidade de negociação coletiva para a soja foram apresentadas.
Entretanto, por vários motivos, como tempo exíguo para
encaminhamento das listas, desconhecimento das regras
e diminuto conhecimento dos cálculos atuariais por parte
das entidades, poucos produtores foram atendidos naquela
oportunidade.

Regras
Em fevereiro deste ano, o Mapa estabeleceu novas regras
de contratação coletiva do seguro rural para a soja, por meio
da resolução nº 48 do Comitê Interministerial do Seguro
Rural (CGSR). Nessa edição, o governo federal aumentou o
valor destinado às operações coletivas, que contarão com R$
32 milhões – R$ 2 milhões a mais que em 2015. Os recursos
poderão atender até 40 listas de beneficiários – antes o limite
era de apenas 6 listas.
Também foram alterados o valor máximo por lista de produtores – agora em R$ 800 mil – e a exigência de no mínimo
200 produtores ou 20 mil hectares para cada lista. No modelo
anterior de contratação, o limite máximo de subvenção era
de R$ 2,5 milhões por lista, com pelo menos 500 produtores
ou 50 mil hectares em cada.
Somente serão habilitadas as listas cuja relação apresente, no mínimo, três registros individuais da produtividade para cada ficha. É recomendável que o produtor
informe a produtividade da propriedade nas últimas seis
safras de soja.

O Sistema FAEMG recomenda que os
produtores interessados busquem junto
aos corretores de seguros, cooperativas e
associações, informação sobre a organização
das listas. Mesmo os que já contrataram
seguro rural (individualmente) podem participar de uma lista e concorrer à subvenção.
Caso não consigam ser contemplados com a subvenção
negociada coletivamente, terão possibilidade de obter a
subvenção pelo sistema tradicional, junto às corretoras e
companhias seguradoras. O processo de cadastramento vai
até o final de maio.
O Mapa disponibiliza as listas para todas as companhias
seguradoras que farão as propostas, e a decisão final sobre
a escolha da seguradora para cada lista será da cooperativa,
associação ou entidade representativa que a encaminhou.
Outro ponto positivo é que o seguro agrícola ofertado
parte com pelo menos 65% de nível de cobertura sobre a
produtividade estipulada pela seguradora. É importante que
os produtores evitem contratar seguros com baixo nível de
cobertura (50% a 60%). O ideal é que a cobertura seja em torno
de 70% ou mais.

Expansão
Espera-se que a negociação coletiva aumente a competição
entre as seguradoras, garantindo melhores produtos e menores
taxas para os produtores. Se consolidado, o modelo servirá para
outros produtos, além da soja.
* Mestre em Agronegócios (UFMS); economista (Faculdades Newton Paiva) e
bacharel em Gestão do Agronegócio (UFV); coordenadora da Assessoria Técnica
da FAEMG; área de atuação: crédito e seguro rural, energia elétrica e análise
econômica.
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A questão do agrotóxico
CAIO CÉSAR COIMBRA *

O

Brasil é grande potência
agrícola e destaque
no cenário internacional na
produção de alimentos. Maior
produtor de café, segundo maior
de soja e terceiro de milho, o
país é considerado o celeiro
do mundo e, segundo a ONU,
poderá ser o principal fornecedor
de alimentos para a população
mundial, que deve chegar a 9
bilhões em 2050.
Esta expectativa se deve à possibilidade de expansão da produção agrícola por meio da recuperação de áreas
degradadas e de sua intensificação.
Ademais, outros grandes produtores
mundiais como os Estados Unidos
e a Argentina não possuem áreas
em quantidade significativa para a
expansão do cultivo e têm reduzida
possibilidade de elevar a um patamar
considerável a produção.
Para que o cenário vislumbrado
pela ONU seja efetivamente atingido,
o uso de tecnologia é essencial para
aumentar a produtividade agrícola. A

utilização de produtos químicos no
combate a pragas e doenças é de extrema necessidade para garantir uma
produção sustentável, visto que só é
possível produzir em grande quantidade e com qualidade lançando mão
desse tipo de tecnologia.
No entanto, há preconceito no
Brasil contra a utilização de produtos químicos na produção agrícola, a
começar pela nomenclatura oficial. O
termo utilizado nos Estados Unidos é
“pesticida”. No Mercosul é “produto
fitossanitário”. Já no Brasil o nome
dado – “agrotóxico” – leva a um entendimento errôneo e empírico sobre
a atuação do produto, que tem função
de combater as doenças e pragas
às quais as plantas cultivadas estão
expostas, dando margem a ataques
de cunho ideológico, sem o mínimo
conhecimento científico para um
debate qualificado sobre o assunto.
Por ser um país tropical, o Brasil
não tem um inverno rigoroso, como
a Europa e a América do Norte, para
ajudar a quebrar o ciclo das principais
pragas e doenças que devastam e
podem – se não combatidas adequadamente – inviabilizar a produção
agrícola. O “produto fitossanitário”
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é imprescindível nessa tarefa. Eles
devem ser considerados fortes aliados tecnológicos da agricultura e da
humanidade, desde que utilizados de
forma correta, seguindo-se as recomendações dos fabricantes e adotando técnicas como o Manejo Integrado
de Pragas – MIP, pois seria impossível
fornecer alimento em quantidade suficiente, com preços acessíveis e com
a qualidade necessária para nutrir a
população sem esses produtos.

O Sistema FAEMG atua na
expansão do conhecimento
e do modo correto de
utilização dos produtos
nas diversas culturas e
atividades produtivas por
meio dos cursos oferecidos
pelo SENAR MINAS, como
os de MIP e Aplicação de
Produtos Fitossanitários.
* Engenheiro agrônomo (UFV); practitioner em
Programação Neurolinguística (PNL); área de atuação: fruticultura, olericultura e grãos.
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