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Incertezas do clima e a agricultura
ALINE DE FREITAS VELOSO

A

inda que não tenha
terminado, 2014 já pode
ser considerado como um ano
atípico para a agropecuária
brasileira, principalmente com
relação ao clima. No período
das águas, como são chamados
os primeiros meses do ano,
o que se viu foram chuvas
escassas na região centro-sul e
muitos municípios decretando
situação de emergência em
razão da seca, principalmente
em Minas Gerais.
Ao longo do ano, diversas regiões
relataram perdas nas lavouras e impactos da baixa umidade do solo,
principalmente nas plantações de
grãos, de cana, de café e em pastagens, inclusive com efeitos para além
deste ano nas cadeias produtivas.
Diante desse cenário, o início da
safra 2014/15 cria muitas expectativas quanto à influência do fenômeno
El Niño (aquecimento anormal das
águas do oceano Pacífico Equatorial)
na produção agropecuária. Ainda
não há um consenso entre os cientis-

tas e pesquisadores, porém é aceito
– como que liminarmente – que a
terra já pode estar experimentando
os primeiros efeitos visíveis das mudanças climáticas. Por ora, além das
consequências já destacadas, chuvas
torrenciais fora de época e crises
severas no abastecimento de água
potável também foram verificadas.

O QUE VEM POR AÍ
Agrometeorologistas e analistas
sinalizam que antes de entender completamente quais serão os efeitos do
El Niño deste ano, é importante esclarecer que ele traz impactos de escala
global a todas as regiões do Brasil.
O fenômeno em curso tem efeito
mais evidente na redução do frio extremo no centro-sul do país durante
o inverno, retardado pelo calor evidente durante todo o outono. Esses
fatores beneficiaram as lavouras de
milho, segunda safra, em diversos
estados, como Paraná, Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais, e também as
do trigo paranaense, que foi plantado
mais cedo.
Neste terceiro trimestre, a presença do El Niño está caracterizada
pelo período seco não tão extremo
e longo, beneficiando as colheitas de
cana-de-açúcar e café e a produção

de carne e de leite, ainda que com
pastagens mais frágeis. Fica a ressalva
apenas de que, para esses setores, em
razão de alguns episódios de chuva,
podem surgir problemas operacionais e de manejo.
Para o início do próximo ano, os
modelos meteorológicos preveem
que as precipitações retornarão ao
normal, beneficiando o desenvolvimento das lavouras no Sudeste e no
Centro-Oeste. Para o Nordeste do
Brasil, o fenômeno de intensidade
fraca e de curta duração passa a ser
uma boa notícia, já que não provocará
a redução de chuvas.

SOLUÇÃO
Uma vez que as alterações já estão
postas, o setor produtivo, bem como
toda a sociedade, precisam conviver
com os efeitos dos fenômenos climáticos. Especificamente para o setor
agropecuário, devido à demanda
crescente por alimentos, é necessária a intensificação de contribuições
mitigadoras para enfrentar decisivamente essas mudanças. O foco, como
já está sendo feito, é a agricultura de
baixa emissão de carbono e a utilização das práticas conservacionistas
do solo e da água, além do uso de
tecnologias eficientes.
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IN 62: momento de adequações
WALLISSON LARA FONSECA

O

s pecuaristas mineiros
têm até 30 de junho de
2016 para se adequarem aos
parâmetros estabelecidos pela
IN (Instrução Normativa)
no 62, do Mapa (Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento). São quase dois
anos para a adaptação, tempo
suficiente. Mas quanto mais
cedo as mudanças ocorrerem
melhor, pois as oportunidades
de aumento da renda e de
ampliação do mercado já podem
ser usufruídas. Além do mais,
atender às regras do documento
é condição para continuar na
atividade.
Publicada em 19 de dezembro de
2011, a medida regulamenta a produção, identidade, qualidade, coleta
e transporte do leite tipo A, leite cru
refrigerado e leite pasteurizado. Para
as regiões Centro-Oeste, Sudeste e
Sul, a IN 62 está em vigor desde 1o de
julho deste ano. No Norte e no Nordeste do país passará a viger em 1o de
julho de 2015. Os prazos são distintos

devido às características e sistemas
de produção diferentes entre os dois
blocos regionais.
Nas regiões onde está vigente os
produtores devem ficar mais atentos
ao controle sanitário do rebanho,
higiene de ordenha e controles de
mastite, CCS e CBT. A nova legislação estabelece aprimoramentos
no controle sanitário de brucelose e
tuberculose e a obrigatoriedade da
realização de análises para pesquisa
de resíduos inibidores e antibióticos
no leite.
Enfim, a normativa exige adequações que implicam mudanças de gestão e de operação nas propriedades.
Contudo, o produtor deve vê-las não
como gastos obrigatórios, mas como
possibilidade de melhorar processos
e obter diferencial de mercado. Por
isso, é aconselhável não esperar até
o último minuto para atender às
exigências.

Mercado mineiro
Minas Gerais é líder na produção
de leite: são 8,9 bilhões de litros por
ano, 28,7% do produzido no país. A
média de produção nacional é 1.381
litros por ano, enquanto a mineira registra 1.570 litros. Apesar de
altamente significativa no cenário

brasileiro, a média mineira é, ainda,
inferior às registradas pelos principais players mundiais, como Estados
Unidos (9.678 l/ano), Argentina
(4.496 l/ano) e Nova Zelândia (3.715
l/ano). Ou seja, é possível aumentar,
especialmente na comparação com a
Nova Zelândia, que apresenta características semelhantes de produção.
O fato é que atualmente o estado
conta com alta diversidade de sistemas de produção de leite, muitas
indústrias de laticínios, produção
de queijos artesanais com indicação
geográfica e ainda bons programas
de assistência técnica rural e capacitação.

Contexto favorável
Os números demonstram que
o cenário está a favor da produção.
Em 2013, mesmo com os custos de
produção acrescidos em 10,4%, a
variação nos preços do litro de leite
pago aos produtores foi positiva:
17,3%. Já este ano, desde janeiro, o
leite teve uma série de altas no preço; interrompidas em maio, quando
houve redução de 2,03%, justificada
pela baixa demanda devido às férias
escolares e também à copa do mundo.
Passado esse período, o preço pago
ao produtor reagiu, subindo 0,7% em

Parâmetros da IN 62
data e regiões

Contagem de Bactérias
Totais (CBT) – ufc/ml

Contagem de Células
Somáticas (CCS) – cs/ml

A partir de 1/1/2012 a 30/6/2014: regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul
A partir de 1/1/2013 a 30/6/2015: regiões Norte e Nordeste

Máximo 600 mil

Máximo 600 mil

A partir de 1/7/2014 a 30/6/2016: regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul
A partir de 1/7/2015 a 30/6/2017: regiões Norte e Nordeste

Máximo 300 mil

Máximo 500 mil

A partir de 1/7/2016: regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul
A partir de 1/7/2017: regiões Norte e Nordeste

Máximo 100 mil

Máximo 400 mil
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e oportunidades
julho, segundo o Cepea. Outro fator
relevante é a queda nos preços dos
insumos, como milho e soja, principais componentes da ração animal,
tendência que deve ser mantida.

Por que sair na frente?
Apesar de ter de passar por mudanças na condução de sua propriedade, uma vez que a adequação à IN
62 pode demandar investimentos, o
produtor tem em troca oportunidade de ampliar seus negócios. Existe
mercado para crescer, tanto internamente quanto exportando.
Além disso, a adequação é obrigatória, de forma que o produtor que
sair na frente garantirá eficiência e
consequente competitividade, pois
o mercado estará de portas abertas
para as propriedades que produzirem matéria-prima com qualidade
garantida.

Oportunidades
Uma das principais portas que se
abrem com a IN 62 é a possibilidade
de reversão da balança comercial.
Concluídas as adequações exigidas
pela normativa, o Brasil pode passar
de importador a exportador, com
chances de ampliar os acordos bilaterais e, consequentemente, a fatia de
mercado externo, tornando-se mais
competitivo.
De acordo com os dados do MDIC
(Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior), a
importação de lácteos no primeiro
semestre deste ano foi menor que a
registrada em igual período de 2013.
Houve queda de 31,3% no volume e de
15% no valor gasto. Já as exportações,
mais que dobraram em volume, com
aumento de 107,1%.
O principal destino dos produtos
lácteos brasileiros em junho foi a
Venezuela, representando 48,6% das

vendas externas; seguido pela Argélia
(7,8%) e Trindade e Tobago (6,4%). Os
produtos com maior expressão foram
os leites concentrados (leite em pó e
leite condensado), com faturamento
de US$ 13,04 milhões, ou 73,8% do
total.
Pode-se dizer que a IN 62 representa um importante passo para a
evolução do setor de lácteos no país,
tanto no âmbito da produção quanto
da indústria, isto porque o ganho em
qualidade favorece toda a cadeia. A
tendência é que o produtor consiga
chegar aos números exigidos dentro
do prazo estipulado. Como toda a
cadeia vem investindo na melhoria
do leite e dos derivados, os pecuaristas que não se adequarem ficarão à
margem do mercado. O prazo estabelecido para adequação é viável e o
importante é que o produtor busque
se ajustar para evitar dificuldades
futuras.

Como fazer a diferença?
Para se adequar, o produtor
conta com programas de capacitação técnica, como o Balde Cheio e
o Leite Legal, ambos coordenados
em Minas pelo SISTEMA FAEMG.
O programa Balde Cheio atende continuamente cerca de 2 mil unidades
de produção e tem 200 técnicos. O
Leite Legal é oferecido por meio de
parceria com indústrias de laticínios
para capacitação de técnicos que irão
atuar no campo junto aos fornecedores de leite.
A IN traz pontos importantes a
serem considerados:
• Adoção de medidas de higiene na
ordenha,
• Controle da mastite,
• Refrigeração,
• Transporte,
• Análise do leite,
• Alimentação correta para as vacas.
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Manejo adequado
Obter orientação é importante.
Medidas práticas e eficazes devem
ser repassadas aos produtores para
que consigam reduzir as contagens
bacteriana e de células somáticas.
• A higienização das mãos dos
ordenhadores, dos utensílios e
equipamentos utilizados na ordenha, um
ambiente limpo e refrigeração do leite
até 4°C em até 3 horas após a ordenha
(devendo ser processado em até 48
horas) são exemplos de medidas para
baixar a CBT a valores aceitáveis.
• Para controle da CCS, pode ser
considerado: realizar a manutenção
preventiva de equipamentos; padronizar
a rotina de ordenha; realizar o pré e
pós dipping; ordenhar úberes limpos;
usar protocolo predeterminado para
tratamento de mastite clínica; fazer
terapia apropriada para vacas secas
e realizar a segregação e descarte de
vacas portadoras de mastite crônica
(considerando a baixa eficácia de alguns
tratamentos com antibióticos).
Para aqueles que querem realmente
produzir um leite de qualidade, não há
motivos para receio. Alcançar as metas
propostas é só um detalhe em meio aos
inúmeros benefícios gerados na fazenda.
Mas as providências devem ser tomadas
o mais rápido possível. A obtenção de
leite de qualidade é um trabalho árduo
que requer monitoramento, qualificação,
capacitação e tempo.

...

O que deve ser reforçado é que o
desafio não é apenas do produtor;
toda a cadeia é responsável por
assegurar que o leite chegue com
qualidade à mesa do consumidor.
É necessário reflexão e atitude
de todos os participantes para
garantir o desenvolvimento e a
sustentabilidade do ramo, já que
produzir um alimento tão nobre
e demandado no mercado é um
privilégio para poucos.

...
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defensivos agrícolas

Novas regras para registro
CAIO CÉSAR COIMBRA

O

Brasil é destaque mundial
na produção de alimentos:
maior produtor de café, segundo
em soja e terceiro em milho.
Para consumar o status de
potência agrícola dispõe de
grande quantidade de tecnologia
para a defesa sanitária vegetal.
Porém, algumas culturas
cultivadas em menor escala,
mas relevantes internamente
para a alimentação humana e
animal, não compartilham dessa
pujança. Contam com poucos ou
nenhum defensivo registrado, o
que abre brechas para o uso de
agrotóxicos irregulares.

Mudança
A INC (Instrução Normativa
Conjunta) no 1, editada pela Anvisa,
Ibama e Mapa em 16 de junho de
2014, poderá reverter esse cenário. A
medida facilita a liberação de defensivos agrícolas para as culturas que
não possuem químicos registrados
ou possuem em número insuficiente.
O texto organiza as culturas em
grupos e subgrupos de acordo com
aspectos botânicos, alimentares, fito-

técnicos e fitossanitários, tendo como
referência uma ou mais culturas
representativas. Cada grupo é representado por um cultivo escolhido em
função da importância econômica,
área plantada, consumo humano,
disponibilidade de defensivos registrados e semelhança de problemas
fitossanitários.
Estão previstos também subgrupos formados por culturas utilizadas
para a extrapolação provisória dos
LMRs (Limites Máximos de Resíduos) e para a realização dos estudos de
resíduos que determinarão o LMR
definitivo. O limite estabelecido para
a cultura representativa poderá ser
extrapolado, de forma provisória,
para uma cultura do grupo que não
possua o agrotóxico registrado.
A normativa permite que instituições de pesquisa ou extensão rural,
associações e cooperativas de produtores rurais e empresas pleiteiem o
registro de defensivo para um cultivo
que não tenha agroquímicos suficientes, com base na cultura representativa do grupo ou do subgrupo.
A solicitação deve ser encaminhada ao órgão federal registrante,
mencionando o ingrediente ativo
de interesse, a cultura com suporte
fitossanitário insuficiente, alvos propostos e boas práticas agrícolas.

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural AR-MG
FAEMG – Presidente: Roberto Simões
SENAR MINAS – Presidente do Conselho Administrativo: Roberto Simões
Superintendente: Antônio do Carmo Neves
INAES – Superintendente: Pierre Santos Vilela
editado pela assessoria de comunicação social
Av. Carandaí, 1115, 30 andar – Cep 30130-915
Tels: (31) 3074-3105 e 3074-3017
Assessor de Comunicação Social: Lauro Diniz
Jornalistas: Ciara Albernaz, Flávio Amaral, Geórgea Choucair, Ludymila Marques
e Silvana Matos – Estagiário: Henrique Aguiar
Assessoria Técnica: Aline de Freitas Veloso (coordenadora), Caio César Coimbra, 		
e Wallisson Lara Fonseca

Após análise, o LMR daquele
ingrediente ativo é liberado provisoriamente por 24 meses a partir de
publicação na monografia de ingrediente ativo pela Anvisa. Durante
esse período deve ser realizado o
estudo de resíduos para o ingrediente
ativo da cultura representativa do
subgrupo para que o LMR se torne
definitivo.

...

A edição da INC pelo Anvisa,
Ibama e Mapa foi uma
deliberação de extrema
coerência e precisão. Simplifica
o manejo de defensivos
agrícolas, norteando o
produtor rural para utilizar
o produto adequado a cada
cultura. Também possibilitará
o aumento da produtividade e
da renda do produtor, uma vez
que vai promover a aplicação
da dosagem recomendada em
culturas que possuem suportes
fitossanitários hoje insuficientes.
Ainda ampliará a eficiência das
ações de combate a pragas e
diminuirá a poluição. Todos
ganham e o meio ambiente
agradece.

...
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