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>> GRÃOS

Falta de chuvas no início da safra
PREÇOS

pierre santos vilela

O baixo volume das chuvas no início
da nova safra gerou atraso nos plantios
em Minas Gerais, mesmo com a perda
de intensidade do fenômeno El Niño ao
longo dos meses de setembro e outubro. Levantamentos dos órgãos oficiais
identificaram, ainda, problemas com
germinação de soja precoce em algumas regiões do Estado, principalmente
devido ao uso de sementes de baixa
qualidade.
De acordo com dados do INMET
(Instituto Nacional de Meteorologia),
em outubro houve chuvas inferiores às
esperadas em praticamente todo o Estado, principalmente no Triângulo, Alto
Paranaíba, Noroeste, Norte e Jequitinhonha, onde os índices variaram entre
100 e 150 mm abaixo do normal para o
mês. O atraso no período de chuvas e,
consequentemente, no início do plantio
pode acarretar perda de produtividade
nas lavouras, principalmente de soja.
Os preços registrados para a soja no
segundo semestre influenciaram fortemente a composição da próxima safra
brasileira e mineira de grãos. No país,
os levantamentos da Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento) apontam
crescimento na primeira safra de milho
(+2,5%), que deve alcançar 34,7 milhões
de toneladas e área cultivada 6,3% menor. O crescimento é justificado pela
expectativa regular de chuvas e recuperação da produtividade perdida no ano

Os preços no mercado interno seguem
flutuando em função da demanda (compras internas e externas) e das expectativas do novo ciclo, tanto no hemisfério
sul quanto no norte. O último relatório do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estimou a produção
mundial de soja em 267,6 milhões de toneladas para o ciclo 2012/13, 12% acima
dos 239,2 milhões de toneladas deste
ano. Como o aumento esperado no consumo não foi proporcional, os estoques
subirão de 57,6 milhões para 60 milhões
de toneladas, 7% acima dos 56 milhões
do estoque de ingresso.

passado com a seca. Pelos mesmos motivos, a safra de soja deve alcançar 81,5
milhões de toneladas (+22,8%), ajudada
pelo aumento de 7,4% na área plantada.
Em Minas, onde não foram registrados
problemas climáticos severos na safra
de grãos 2011/12, as projeções indicam
queda de 6,9% na produção e de 7,2%
na área de milho primeira safra. A produção do cereal deve alcançar 6,8 milhões
de toneladas. Em contrapartida, a produção de soja deve crescer 7%, apoiada
pelo aumento de 6,5% na área plantada,
alcançando 3,3 milhões de toneladas.

Para o milho, as expectativas são inversas às da soja. As projeções do USDA
para a safra 2012/13 são de queda de
4,6% na produção e de 2,7% no consumo mundial. Os estoques devem decrescer de 132 milhões para 118 milhões de
toneladas, uma vez que a queda na produção deve ser maior que a do consumo.
Neste cenário, salvo algum novo problema climático severo, os produtores
mineiros deverão encontrar, no pico de
vendas da safra 2012/13, preços da soja
próximos ou pouco acima dos praticados no mesmo período de 2012 (março-abril). Os preços do milho deverão ficar
mais próximos aos observados no segundo semestre deste ano, superiores
aos do pico de vendas da última safra
(abril-maio).
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>> LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Novo Código Florestal:
redenção para o produtor rural?
ALINE VELOSO E ANA PAULA MELLO

A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.727/2012,
que altera o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012),
em 18 de outubro, com uma série de vetos ao texto original.
Também publicou o Decreto 7.830/2012, contendo as normas
do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e dos PRAs (Programas de
Regularização Ambiental).
É incontestável que, ao longo do período de debate democrático entre o Congresso Nacional e o Executivo, o país conseguiu
avanços em sua legislação ambiental. Um deles é a possibilidade
de regularização de áreas de uso consolidado nas propriedades,
como a produção de café em topos de morro. Tal medida reflete
a realidade histórica de ocupação produtiva do país e, também,
a não observação do código anterior pelo próprio Estado.
Com relação às APPs (Áreas de Preservação Permanente), o
cômputo junto com a RL (Reserva Legal) continua sendo permitido, desde que não implique em conversão de novas áreas para
uso alternativo do solo. A inserção aprovada pelo Congresso
que permitia a supressão de vegetação excedente foi vetada.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
A definição das APPs continua similar, ou seja, de 30 a 500
metros em margens de cursos d’água e de 50 metros em nascentes, olhos d’água e veredas. Para topos de morro e encostas
com inclinação acima de 45 graus, a proteção continua garantida. Entretanto, para fins de áreas ocupadas antes de 22 de julho
de 2008, a exigência de recomposição varia.
Para propriedades com área superior a quatro módulos fiscais, o veto volta com a necessidade de recuperar as margens
em medida correspondente à metade da largura do rio, desde
que o mínimo seja 20 e o máximo 100 metros, de acordo com o
estabelecido nos PRAs. O Decreto traz um escalonamento para
propriedades entre quatro e 10 módulos fiscais, estabelecendo a
recuperação de 20 metros para rios de até 10 metros de largura,
e de 30 a 100 metros para rios mais largos. O percentual máximo de recomposição de APP, estabelecido anteriormente como
25% da área do imóvel, foi vetado.
Para imóveis com até quatro módulos fiscais, a tabela 1
especifica as necessidades de recomposição de APPs em

Tabela 1 – Recomposição de APPs em imóveis de até quatro módulos fiscais

Tamanho da propriedade
Até 1
(módulos fiscais)		
Necessidade de recomposição
de APP de rios (metros)
Percentual máximo de recomposição
de APP na propriedade

Maior do que 1
até 2

Maior do que 2
até 4

5

8

15

10%

10%

20%
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MINAS GERAIS
Apesar das definições em âmbito federal, é
preciso analisar de que forma a nova lei impactará
os produtores em Minas Gerais, onde a legislação
estadual é, em vários pontos, contrária ao novo
Código Florestal. No Estado, faz-se necessário e
premente adequar a Lei 14.309/2002 ao novo texto
federal, possibilitando a regularização dos produtores mineiros.

margens de rios e o percentual máximo em pequenas propriedades. Os imóveis que possuem vegetação nativa em área insuficiente para cumprir os requisitos de RL (Reserva Legal) devem
manter a vegetação que existia em 22 de julho de 2008. Dessa
forma, não necessitam de recompor áreas para atingir os 20%
exigidos das demais propriedades.
A recomposição por meio do plantio de árvores frutíferas foi
vetada. Também não foi admitida a recomposição de apenas
cinco metros nas margens de cursos d’água intermitentes, com
até dois metros de largura, tornando válidas as mesmas regras
adotadas para os demais rios.
É importante lembrar que, em todos os casos, tanto a ocupação quanto a área do imóvel considerada é aquela anterior a
22 de julho de 2008.
Com relação a RL, seu registro no CAR desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis. O CAR foi criado pelo
novo Código Florestal, restando ainda ser disponibilizado pelo
poder público para o registro dos imóveis rurais. Vale mencionar que o produtor rural, proprietário ou possuidor, que desejar
averbar a RL terá direito a fazê-la, gratuitamente, no período
entre a data de publicação do novo Código Florestal e o registro
no CAR.

A questão ambiental no país nos remete ao
pensamento de que é preciso educar a população sobre a realidade do que acontece no campo.
Somente assim, a sociedade compreenderá sua
dependência do que o campo produz: alimentos,
fibras, energia e até mesmo água.
Mais importante que avaliar quem ganhou ou
quem perdeu é compreender que o novo texto veio
para assegurar que haja produção com sustentabilidade. A definição do Código contorna uma situação de constante insegurança e criminalização do
produtor rural brasileiro.
A aplicação do novo Código Florestal, elaborado de forma dialógica, pode promover a inclusão
produtiva, segurança jurídica, produção e renda
no campo, garantindo ainda mais superávits para
a balança comercial do país e a cesta básica mais
barata do mundo.
É preciso, agora, que o governo de Minas garanta que os produtores mineiros se insiram nesse
processo evolutivo de segurança jurídica e, dessa
forma, continuem a contribuir para o desenvolvimento sustentável em benefício da coletividade,
como prega a Constituição Federal.
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>> PECUÁRIA DE CORTE

Último trimestre pode ser
promissor para pecuaristas
WALLISSON LARA FONSECA

O cenário predominante nos últimos
meses para a pecuária de corte – arroba
em baixa e ligeiro aumento na oferta de
animais – está dando lugar a ajustes positivos de preços e crescimento da demanda.
Os frigoríficos têm mostrado maior necessidade de compra de animais com o aumento do consumo de carnes no final do
ano, puxado pelo período de festas e aumento de renda, devido ao pagamento do
13º salário.
A variação do boi gordo, em outubro,
no IPR/MG (Índice de Preços Recebidos
em Minas Gerais), calculado pela FAEMG,
foi 2,02%, em relação ao mês anterior. No
entanto, os preços acumulam queda de
1,72% em 2012 e alta de 1,36% nos últimos 12 meses. Ou seja, há um aumento
nos preços, apesar do acumulado no ano
ter ficado abaixo dos preços praticados no
mesmo período de 2011.
Os números demonstram que o preço da arroba do boi não apresentou alta
relevante, interferindo na rentabilidade da
atividade, uma vez que os insumos ficaram
mais caros. O milho – base dos concentrados utilizados no período de escassez
de forragens – apresentou crescimento de
7,08% no acumulado de 2012. A relação

de troca entre o milho e o boi gordo alcançou 4,37 sacas por arroba em junho. Com
a alta da arroba, apesar da cotação do milho ter se mantido estável em outubro, a
relação caiu para 3,4 sacas.
A perspectiva, portanto, é de valorização da arroba em todas as regiões, devido
ao aumento da demanda. Além disso, o início do período chuvoso favorece a melhoria
das pastagens e a redução da dependência de produtos como o milho, reduzindo
o custo.

De acordo com o censo IBGE-2006, as
pastagens em Minas Gerais ocupavam 18,8
milhões de hectares e o rebanho, em 2011,
atingiu 23,8 milhões de cabeças, resultando
em 1,30 UA/ha (unidade animal por hectare).
Uma produtividade considerada baixa, se
comparada a outros sistemas de produção.
Com esse cenário, somado ao aumento dos
custos de fatores produtivos, o pecuarista
pode incorrer em prejuízo. A solução é aumentar a capacidade de suporte das pastagens, visando a rentabilidade da atividade.

Evolução dos preços do boi gordo
e do milho em Minas Gerais

120
100
80

R$ / @ boi gordo

60

R$ / saca de milho

40
20
0

OUT
2011

NOV
2011

DEZ
2011

JAN
2012

FEV
2012

MAR
2012

ABR
2012

MAI
2012

JUN
2012

JUL
2012

AGO
2012

SET
2012

OUT
2012

Fonte: IPR/MG - FAEMG.
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