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>> CANA

Valoração de mais produtos pode
gerar renda ao produtor rural
CLAUDIA MARA OLIVEIRA

Os diversos aproveitamentos da cana-de-açúcar podem melhorar a rentabilidade
da atividade para produtores associados
às usinas de açúcar e etanol à medida que
as tecnologias de processamento evoluem.
Produtos como o bagaço e a palha poderão,
em uma revisão dos mecanismos de precificação da cana, compor parte da renda na
produção agrícola.
Segundo dados da Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento), a produção
mineira de cana destinada à indústria, em
2012, está estimada em 53,5 milhões de
toneladas – incremento de 6,6% em relação
ao ano anterior. O Estado ocupa a segunda
posição na produção nacional (8,46%).
A Companhia estima que, este ano, o
açúcar responderá por 53,8% da produção
industrial mineira, o equivalente a 28,8 milhões de toneladas de cana; enquanto o etanol deverá representar 46,2% (24,7 milhões
de toneladas), divididos em 638 mil litros de
etanol anidro e 1,32 milhão de litros de etanol hidratado.

ENERGIA
A geração de energia a partir de produtos da cana vem se tornando fatia importante da rentabilidade das usinas. O processo
de geração de energia elétrica por meio da
queima de bagaço (cogeração) representa, hoje, 15% do faturamento industrial em
Minas Gerais, sendo considerado o terceiro
produto nas usinas.
De acordo com a Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas
Gerais, na safra 2010/2011 foram gerados

792 MW, com excedente de 340 MW, vendido
por 18 usinas. O volume correspondeu a 4% de
toda a eletricidade produzida no Estado naquele
período. Para 2015, a Associação projeta que a
potência instalada alcance 2.500 MW em 36 usinas e a venda de excedentes atinja 1.700 MW.
Segundo a revista DC Análise, 6,2% da energia consumida pelo parque industrial mineiro
provém do bagaço da cana-de-açúcar, enquanto o carvão vegetal e o mineral respondem por
49,8%. Apesar do pequeno percentual, a demanda por energias limpas e renováveis permite uma
previsão otimista de expansão para o setor.
Atualmente, a cogeração em Minas Gerais
procede, exclusivamente, do bagaço da cana. No
entanto, no Estado de São Paulo a geração de
energia também é feita a partir da palha da cana.
Dados da região de Lençóis Paulista (SP) revelam
que a colheita de cana crua, efetuada pelas colhedoras, deixa no campo 12 a 15 toneladas de
palha por hectare, dependendo da época de corte, estágio do canavial, variedade da cana, etc.
Naquela região, o recolhimento da palha é
feito por meio do enleiramento, 10 dias após
a colheita, com umidade da palha próxima a
13%. O volume recolhido por hectare gira em
torno de 70% da palha total, evitando-se o máximo de impurezas minerais (solo), o que permite ganhos no processo de queima na indústria
e nos valores pagos pela palha, que variam em
relação à umidade e qualidade. A palha com
baixa umidade possui mais de 3.200 kcal/kg,
enquanto o bagaço, com umidade de 50%,
possui 1.800 kcal/kg.
A atividade ainda gera créditos de carbono
para as usinas, por meio da queima de bagaço
e palha da cana, que podem ser comercializados
via regras do protocolo de Kyoto, aumentando a
atratividade do processo.

PREÇO
A precificação da cana-de-açúcar em
Minas Gerais, geralmente, segue o modelo
do Consecana-SP (Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo), que é baseado na
quantidade de ATR (Açúcar Total Recuperável) presente na cana à época da colheita. Tal
método desconsidera produtos como o bagaço e a palha, que comprovadamente possuem mercado e, consequentemente, valor.
Esse mercado, hoje, restringe-se à geração
de energia pela queima, mas será ampliado
com a viabilização de tecnologias de produção de etanol de segunda geração.
O potencial econômico e aproveitamento crescente dos diversos produtos obtidos
a partir da cana-de-açúcar tornam necessária a revisão dos modelos de precificação
adotados atualmente. A não inclusão de outros produtos da cana, além do ATR, bem
como a não padronização desses modelos
impedem a transparência no mercado, gerando dificuldades de manutenção da sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva.

2

l

Setembro 2012

l

AGROPECUÁRIA MINEIRA

>> SAFRA 2012/2013

Mais soja, menos milho
PIERRE SANTOS VILELA

A próxima safra brasileira de grãos seguramente refletirá o momento atípico vivido pelo mercado após a confirmação dos problemas climáticos e consequentes perdas nas produções norte
americana e russa, principalmente, de milho, soja e trigo. As estimativas para a safra 2012/13 (tabela 1) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) incorporam
as fortes quebras de produção em vários países, como milho e
soja nos Estados Unidos (-13,2% e -13,8%, respectivamente) e
trigo na Rússia (-30,6%).
Nessa conta, o USDA projeta que serão produzidas no Brasil
81 milhões de toneladas de soja, o que confirmaria a posição brasileira de maior produtor mundial da oleaginosa no próximo ciclo;
e mais 70 milhões de toneladas de milho.
Com a previsão de redução nos estoques mundiais de milho e
trigo ao final do próximo ciclo, os preços para os produtores brasileiros de milho devem manter-se em patamares bastante favoráveis, pelo menos na primeira safra. Para o trigo, no entanto, deverá
ser avaliado, no decorrer do próximo ano, o comportamento da
safra no hemisfério norte, que precisará compensar a redução estimada de 11% nos estoques.
As projeções para a soja são de aumento da produção (+8,9%),
mas com manutenção dos níveis de estoques em relação à safra
2011/12. Se confirmadas, os preços no momento da colheita da
próxima safra nacional deverão cair, em comparação aos elevados
valores registrados este ano, principalmente a partir de abril. A de-

manda, sempre crescente, deverá contribuir para que os preços
não recuem demais, permitindo razoável lucratividade.
Os parâmetros para tomada de decisão pelo agricultor brasileiro sobre a primeira safra de 2012/13 foram consolidados entre
abril e junho e reforçados pela forte alta de preços da soja nos
meses subsequentes. Certamente, haverá aumento da participação da oleaginosa no próximo ciclo. Com base na produtividade média nacional e na estimativa de produção do USDA, a área
plantada no país deverá ultrapassar 26 milhões de hectares.

MINAS GERAIS
A tradição de produção de milho no Estado, justificada em
parte pela impossibilidade – na maior porção do território – de produção do cereal na safrinha, não deverá modificar sensivelmente o
perfil da produção mineira de grãos.
Certamente, os preços muito elevados da soja neste ano vão
entusiasmar produtores de ocasião, aumentando a área plantada
com a cultura no próximo ciclo. Parte dessa área virá, provavelmente, dos 78 mil hectares a mais de milho plantados na safra
2011/12, em relação à de 2010/11. Esse movimento é favorecido
pelo comportamento negativo dos preços médios do milho em
2012, também em relação ao ano anterior (gráfico 1). A compensação de uma possível redução de área de milho em Minas Gerais
virá do incremento de produtividade, que entre as duas últimas
safras foi de 9,6%.
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Tabela 1 – Estimativas de produção, consumo e estoques mundiais de grãos para
a safra 2012/13 (em milhões de toneladas)
Produto	

Estoque inicial	

Produção	

Consumo	

Estoque Final

Milho

139,596

841,055

854,302

123,953

Soja

53,647

258,133

258,678

53,102

Trigo

198,644

658,729

680,664

176,709

Fonte: USDA.

CLIMA
Novamente, a grande incógnita fica por conta do clima. A presença do fenômeno El Niño está se consolidando, apesar de ainda irregular. Segundo o prognóstico climático trimestral do INMET
(Instituto Nacional de Meteorologia) e do INPE (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais), as temperaturas do mar na costa oeste
da América do Sul continuam elevadas, apesar de ligeira redução
registrada em agosto. Essa condição favoreceu a ausência de chuvas significativas na maior parte do Sudeste entre julho e agosto.
A previsão de consenso no período de setembro a novembro
aponta para maior probabilidade de chuvas abaixo do normal na
região Norte (boa parte do Amazonas e Pará, em Roraima e no

Amapá) e maior probabilidade de chuvas acima do normal no
Paraná, Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul e sul de
São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para Minas Gerais e o restante
do país, a probabilidade é que o volume de chuvas ocorra dentro
da média histórica.
No entanto, a presença do fenômeno El Niño tem favorecido,
nos últimos anos, o atraso no início do período chuvoso em Minas Gerais, deslocando a época de plantio de soja e milho para
o final de outubro ou, até mesmo, novembro. Há, também, risco
aumentado de veranicos de média e alta intensidade em várias
regiões do Estado.

Gráfico 1 – Evolução da área plantada e do preço médio da saca de soja e milho
em Minas Gerais (período de 2008 a 2012)
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Fontes: IBGE e FAEMG. Obs.: os preços das sacas de soja e milho em 2012 correspondem à média do período entre os meses de janeiro e agosto.
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>> leite

Custos e importações crescentes
pressionam setor
WALLISSON LARA FONSECA

A cadeia produtiva de lácteos tem enfrentado inúmeros desafios. Fatos relativos ao
mercado externo, custos crescentes e margens decrescentes configuram um dos cenários mais complexos e graves para o setor nos
últimos anos.
O país tornou-se um dos maiores importadores de leite e derivados do Uruguai e Argentina mesmo com a expectativa de que a
produção nacional feche 2012 com 33 bilhões
de litros, 6,45% superior ao ano anterior. Adiciona-se a essa realidade um mercado com
regras globalizadas, no qual, devido à crise
financeira internacional, há aumento da oferta
e diminuição da demanda por leite, o que impacta diretamente o preço pago ao produtor
brasileiro.
Internamente, as despesas com insumos
para alimentação dos rebanhos e mão de obra
têm elevado sensivelmente os custos, que podem chegar até 70% do custo total, dependendo da região e do sistema de produção.
O produtor tem visto a sua margem cada vez
mais reduzida. Tudo indica que a pressão de
alta deve permanecer forte, com o milho podendo atingir preços recordes nos próximos
12 meses. No último mês de agosto, a relação
de troca, ou seja, o volume de leite necessário

Evolução do valor das importações brasileiras
de produtos lácteos (em US$ milhões)
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Fonte: Sistema Alice/SECEX/MDIC. Obs.: Dados de 2012 até julho.

para adquirir uma tonelada de milho e uma
de soja, foi de 537,35 e 1.488,88 litros, respectivamente.
Outro fato importante -– e que agrava
a situação interna – é a concentração do
varejo e seu crescente poder de barganha,
que favoreceram a transferência de margens da indústria para o segmento nos últimos anos.
Positivo, no momento, é o fim do período
seco e início das chuvas, o que favorece o
desenvolvimento das pastagens e possibili-

ta a diminuição do custo de produção, com
consequente melhoria da margem de lucro.
Para progredir, garantir rentabilidade e
manter-se na atividade, a receita no campo
continua a mesma: o produtor precisa mostrar-se um bom gestor, investindo em tecnologia, eficiência, capacitação da mão de
obra e melhoria da qualidade do leite e, de
maneira incisiva, utilizar novas alternativas
na alimentação dos rebanhos, reduzindo a
necessidade de insumos externos à propriedade e, consequentemente, os custos.
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