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algodão

Fim do entrave Brasil e EUA
CAIO CÉSAR COIMBRA

A

pós várias idas e vindas,
Brasil e Estados Unidos
chegaram a um entendimento
que pode encerrar antiga disputa
comercial entre os dois países
na OMC (Organização Mundial
de Comércio). O objeto do
acordo foi o algodão, uma das
commodities favorecidas pelos
elevados subsídios que o país
norte-americano concede aos
produtores rurais, prejudicando
as nações concorrentes no
comércio global. É o fim de 12
anos de negociações e o início
do resgate da competitividade da
cotonicultura nacional.

Entendendo a situação
Sentindo-se lesado pelos subsídios americanos no comércio de
algodão, o Brasil acionou a OMC.
As negociações tiveram início em
2002, quando produtores de algodão
brasileiros, por intermédio do governo, solicitaram informações sobre o
pagamento de subsídios dados aos
produtores americanos da cultura
e também sobre programas de garantias de crédito à exportação. Da

forma como eram concedidos, tais
mecanismos foram considerados
incompatíveis com os acordos de
Agricultura e de Subsídios e Medidas
Compensatórias da OMC.
A constatação deu início a sete
anos de disputas, que findaram com
a concessão ao Brasil do direito de
retaliação comercial em até US$ 829
milhões. Mas, na prática, a retaliação
não traria benef ícios diretos à cotonicultura brasileira e poderia atrapalhar o comércio entre os dois países,
gerando desentendimentos. Para resolver o impasse, ao invés de exercer
esse direito, o Brasil aceitou acordo
no qual os EUA pagariam, anualmente, US$ 147,3 milhões ao Instituto
Brasileiro do Algodão, criado para
gerir os recursos. Em outubro do ano
passado, no entanto, o pagamento foi
suspenso, com a aprovação da nova
lei agrícola (Farm Bill) pelo Congresso dos EUA. A legislação que entrou
em vigor manteve, contudo, o pagamento de subsídios, desrespeitando
regras comerciais internacionais.
Para colocar fim ao entrave comercial sobre o “Contencioso do
Algodão”, que estava dificultando as
relações entre Brasil e Estados Unidos, uma comitiva brasileira composta pelos ministros das Relações
Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo,

e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, viajaram aos
EUA para fechar o acordo e assinar
o memorando. Com a assinatura, o
Brasil não irá acionar a OMC até o
fim da “Farm Bill” – lei agrícola norte
americana – em 2018, no que tange à
cotonicultura.

...

O acordo flexibilizado
entre os países inclui o
pagamento adicional
de US$ 300 milhões
pelos americanos ao
Brasil para atenuar os
prejuízos sofridos pelos
cotonicultores.

...

Novo acordo

O memorando assinado entre
Brasil e EUA diz que os americanos se comprometeram a efetuar
ajustes no programa de crédito e
dar garantia à exportação. Desse
modo, passarão a operar dentro de
parâmetros bilateralmente negociados. Tal fato propicia melhores
condições de competitividade para
os produtos brasileiros no mercado
internacional.
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água

O ano da seca
ALINE DE FREITAS VELOSO
ANA PAULA BICALHO MELLO
MARIANA PEREIRA RAMOS

Q

uanto à disponibilidade
hídrica, o ano de 2014
seguiu bastante conturbado,
tanto na cidade quanto no
campo. Foi com grande
preocupação que o Brasil
acompanhou a seca na
região Centro-Sul do país,
que atingiu a agropecuária
– reduzindo a produção e
comprometendo pastagens
– e apresentando outros
desdobramentos negativos
para os municípios.
A prolongada estiagem chegou a
secar a principal nascente do “Velho
Chico”, também conhecido como Rio
da Integração Nacional. Há muito
tempo o importante rio São Francisco
já apresentava sinais de fragilidade,
como o assoreamento e diminuição
de sua navegabilidade. O temor também se apresentou quanto ao desenvolvimento econômico das regiões e
a viabilidade do agronegócio.
Soma-se a isso, agora, um sinal
de alerta para a sociedade: o desabastecimento de água para consumo
humano. A notícia dos baixos níveis
dos reservatórios de Furnas e de
Três Marias, para geração de energia elétrica e atendimento aos usos

múltiplos, e do Sistema Cantareira,
para abastecimento de água de quase
metade da região metropolitana de
São Paulo repercutiu em todo o país.
Isso porque a escassez hídrica não
fazia parte da rotina da cidade mais
desenvolvida do país.

contexto
Ao longo do fatídico período de
estiagem, os índices pluviométricos
foram muito abaixo da média histórica, medida pelo INMET (Instituto
Nacional de Meteorologia). Especialistas da área climatológica informam
que seriam necessárias de duas a três
estações chuvosas, com precipitações
dentro da média esperada, para recuperar o nível dos reservatórios e amenizar a situação dos municípios que
decretaram situação de emergência
por causa da seca.
Tudo isso nos sinaliza sobre a
importância das ações de gestão e de
planejamento em longo prazo, com
estratégias de prevenção e de adaptação a eventos de escassez hídrica ou
de excesso de chuvas. Faz-se essencial
o incentivo à preservação, reservação
e manejo das águas pluviais e fluviais. Nesse contexto, para alcançar
a sustentabilidade, o poder público e
a sociedade têm papel fundamental.
Desde os primórdios, a água é
o bem mais utilizado, tendo sido
considerado, por décadas, um recurso infinito. A população cresceu,
elevando a demanda e mostrando
que a água é necessária tanto em
quantidade quanto em qualidade.
Assim, o acesso a esse recurso finito
passa a ser limitado por questões

de ordem técnico-econômica, climática e política. Até então, muito
pouco tem sido feito com foco na
segurança hídrica.
É importante ressaltar a característica do uso múltiplo da água:
consumo pelos seres vivos em geral,
irrigação, produção agropecuária e
industrial, além da geração de energia
elétrica, dentre outros.

...

A questão do
abastecimento público de
água é uma missão dos
governos. Não existem
políticas de combate ao
desperdício, o que deve
ser priorizado pelo poder
público para garantir
a oferta do recurso em
quantidade suficiente.

...

Além disso, é preciso um olhar
especial para a questão do acesso à
água. A gestão compartilhada dos
recursos hídricos, no modelo participativo atual, deveria aproximar
a sociedade do conhecimento da
situação das bacias hidrográficas e
de suas carências.
Com isso, em Minas Gerais, faz-se
necessária a intensificação do trabalho dos órgãos de gestão das águas,
como o Igam (Instituto Mineiro de
Gestão das Águas), e o fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica.
Nesse ponto, é importante a participação dos atores locais, principalmente da representação ativa dos
produtores rurais.
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...

De modo amplo, é o
produtor que vem dando
o bom exemplo – seja na
preservação de nascentes
e matas nas propriedades,
no reuso das águas de
produção animal e vegetal
ou na adoção de práticas
conservacionistas do solo
e da água.

...

É no campo que ocorre a regularização de vazão dos rios, e é onde as
águas da chuva se infiltram no solo
e ficam armazenadas para alimentar
os cursos d’água. São essas áreas
de recarga hídrica que permitem o
abastecimento da população, que se
concentra principalmente nas cidades, impermeabilizadas e sujeitas a
inundações.
Ainda assim, o acesso do produtor rural às informações ainda precisa ser aprimorado para que as tecnologias e pesquisas desenvolvidas
tenham alcance amplo no campo e
possam ser implantadas com êxito.
Existe um grande gargalo quanto
aos investimentos em pesquisa e
extensão rural no país, abandonada
desde a década de 1990.
Somente com o apoio fundamental da extensão rural e sua
expansão, para atender universalmente aos produtores, será possível
ampliar e disseminar tecnologias
e avanços conquistados pelo setor
que visem a equilibrar a rentabilidade econômica do produtor com
a questão social e ambiental.
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Previsão
A estação chuvosa no período
2013-14 ocorreu com grande
irregularidade na distribuição das
chuvas, de acordo com o INMET.
Muitas regiões apresentaram
precipitação anual muito abaixo da
média histórica do estado (de 650
mm a 1850 mm), caracterizando
o prolongado veranico que
compreendeu os meses de janeiro
a março e se estendeu por todo o
período seco até outubro.
No decorrer de outubro, o
aumento das temperaturas e a
incidência do fenômeno El Niño
favoreceram o retorno das chuvas
na região Centro-Sul do país,
principalmente em Minas Gerais.
Embora o órgão tenha apurado
chuvas ainda fracas, a água voltou a
brotar na nascente do São Francisco,
foi possível iniciar o plantio de
grãos no estado e as áreas de
pastagem começaram a dar sinais de
recuperação, bem como a produção
de leite.
Para o período de chuvas de
2014-15, há indicação de que as
precipitações serão dentro da média
para todo estado. Tal fato pode
favorecer o campo, especificamente
a produção da primeira safra de
grãos. Todavia, a janela de plantio da
safrinha ficou menor e o produtor
precisará ser mais eficiente. Nesse
sentido, é fundamental que ele
busque medidas para melhor
gestão da água e do solo no
desenvolvimento de suas atividades.
O armazenamento da água das
chuvas, por meio de cisternas e
barraginhas, bem como utilização
de técnicas mais precisas e realizar
manutenção dos sistemas de
irrigação são ações que o produtor
pode tomar para evitar o desperdício
em sua propriedade.

4

AGROPECUÁRIA MINEIRA l dezembro 2014

silvicultura

Mercado em expansão
ANA CAROLINA ALVES GOMES

A

cadeia produtiva de base
florestal é destaque em
Minas Gerais. Maior produtor de
florestas plantadas do país, com
1,5 milhão de hectares, o estado
responde por 20,6% do cultivo
nacional, o que representa 2,3%
do PIB do Agronegócio, ou
R$ 3,6 bilhões e cerca de 460
mil postos de trabalho em toda
a cadeia produtiva. A grandeza
expressa nos números ainda
pode aumentar. Investir no setor
significa possibilidade de renda
extra, ficando em dia com as
exigências do Código Florestal
quanto à conservação ambiental
da propriedade.
Oportunidades de crescimento
são várias, principalmente no que se
refere à diversificação. Mas, qualquer
que seja o investimento, o retorno dependerá do nível de competitividade e
eficiência no manejo e nas operações
de colheita e transporte da produção.
São essas capacidades que garantirão
a rentabilidade do negócio.

DIVERSIFICAÇÃO
Uma opção para diversificar na
mesma área é associar duas espécies
florestais, como eucalipto e madeira
nobre (mogno africano). A vantagem
está em custos e ganhos de curto e
longo prazos, uma vez que a primeira
espécie garante receita em um período menor, enquanto a madeira nobre
rende maiores lucros no longo prazo.
Outra possibilidade para aumentar a lucratividade das propriedades
é a implantação da técnica da ILPF
(Integração Lavoura, Pecuária e Floresta), em que se associa o plantio e
o manejo de árvores com pastagens e
lavouras agrícolas para produzir madeira com qualidade superior e agregar valor ao produto final. Também
é vantagem por permitir a utilização
de pastagens degradadas, tornando a
terra mais fértil, colaborando ainda
na redução de emissão de carbono.

FORTALECIMENTO
O segmento florestal tem multifinalidades: energética, móveis,
preservação etc. – a maioria com
demanda crescente – mas deve ser
explorado de forma sustentável. Obter sucesso exige bom planejamento
tanto no que se refere àconservação
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ambiental da propriedade quanto
para aproveitar oportunidades no
mercado de forma rentável. Nesse
sentido, a organização do setor e o
conhecimento sobre os números e
demandas são cruciais para obtenção
de confiança e credibilidade, bem
como o desenvolvimento tecnológico
com foco nos interesses do setor.

...

É necessário que o produtor
busque capacitação e
qualificação profissional para
o aprimoramento de técnicas
e de informações sobre
gestão, visando a aumentar
a qualidade da madeira
e, consequentemente, a
viabilidade econômica do
negócio florestal.

...

O apoio e as ações governamentaistambém são importantes e devem
ir ao encontro das necessidades do
segmento. Ainda há deficiência em
identificá-las e trabalhar política e
estruturalmente para pavimentar um
caminho que gere riquezas no agronegócio florestal.
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