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Mais um ano pode não ser o suficiente
ANA PAULA MELLO

O CAR (Cadastro Ambiental Rural)
é um registro obrigatório de âmbito nacional, para todos os imóveis rurais, que
devem ter suas informações ambientais
declaradas em mapa de forma eletrônica.
Foi instituído pelo Código Florestal, lei
12.651 de 2012, que estabeleceu o prazo
de um ano, prorrogável uma única vez,
e por igual período, para que fossem
efetuados os cadastros dos 5.238.893
estabelecimentos rurais brasileiros,
sendo 551.621 em Minas Gerais. A prorrogação ocorreu em 5 de maio de 2015,
pela Portaria 100, do Ministério do Meio
Ambiente (MMA).

Benefícios do CAR:
• Dispensa de averbação da reserva legal.
• Reconhecimento de uso consolidado
até 22/7/2008 nas Áreas de
Preservação Permanente (APPs),
exigindo-se recomposição parcial de
algumas áreas.

Alguns estados , como
Minas Gerais, desenvolveram sistemas próprios para
inserção das propriedades e
posses no CAR, mas outros
adotaram a plataforma federal.
A responsabilidade do CAR
no nosso estado é da Semad
(Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável).
O último balanço do MMA,
que incluiu cadastramentos
feitos até 30 de abril de 2015,
mostrou Minas Gerais com
98.904 imóveis, representando
17,9% dos estabelecimentos
rurais. Somente três estados tiveram números maiores: Pará,
Paraná e Santa Catarina.
Uma atualização demonstrou que houve incremento de
cadastros entre 30 de abril e 2
de maio de 2015, com destaque
para os seguintes estados:

• Acesso a programas de crédito.

ESTADOS

• Acesso ao PRA (Programa de
Regularização Ambiental).

Goiás

2.059

• Possibilita somar as APPs na reserva
legal, mediante critérios.

Mato Grosso

3.330

Paraná

8.697

Santa Catarina

5.973

São Paulo

6.029

• É pré-requisito para supressão de
vegetação e exigido para obtenção de
licenças.

CADASTROS

Em Minas Gerais, houve inclusão
de 390 cadastros nesse intervalo.
Dos estados mencionados, o Pará
já mantinha, há mais de cinco anos,
um sistema de cadastramento, que
inspirou o atual CAR, criado pelo
Código Florestal. Quanto aos demais,
todos utilizam o sistema federal,
off-line, com exceção de São Paulo.
Diante dos números e da grande
quantidade de consultas e de relatos
de problemas recebidos pelo Sistema
FAEMG, é fato que a ineficiência
da plataforma online teve influência
significativa no baixo número de cadastros. Com apenas mais um ano de
prazo, é importante que três pilares
sejam reforçados com empenho e
responsabilidade: disponibilidade de
técnicos capacitados, ampla mobilização do produtor rural e um processo
eletrônico sem falhas tão frequentes.

O Sistema FAEMG vem
realizando diversas ações
que têm impulsionado os
cadastramentos. Com o início
da contagem regressiva para
atender à obrigação legal do
CAR, cabe ao estado oferecer um
sistema seguro, que funcione
plenamente, para que o produtor
possa fazer a sua parte.
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cana-de açúcar

Mais etanol no mercado
ANA CAROLINA ALVES GOMES

C

rise no setor, seca e preços
abaixo do custo de produção
fizeram de 2014 um ano dif ícil
para os produtores de cana-deaçúcar. Dados divulgados pela
Conab indicam que a produção
em Minas Gerais na safra
2014/15 foi de 59,6 milhões
de toneladas, queda de 2,1%
comparada à safra anterior.
Porém, relatos de produtores
indicam perdas entre 15 e 20%
na pesagem e na quantidade
de ATR, em razão do veranico
ocorrido no início de 2014.
O impacto também foi sentido na
indústria. Houve redução no volume
de cana destinada à produção de açúcar (-6,8%) e de etanol anidro (-4,5%),
para privilegiar a fabricação de etanol
hidratado, que recebeu 6,9% a mais. O
redirecionamento da matéria-prima foi
justificado pela redução do ICMS deste
combustível, aprovada em dezembro
de 2014 e que começou a vigorar em
março deste ano.
Há ainda informações de que muitos produtores não estão recebendo os
valores correspondentes à cana entregue na usina. Ou seja, os efeitos da crise
estão afetando todos os elos da cadeia
produtiva, uma vez que os produtores
descapitalizados têm dificuldade de
honrar seus compromissos.

COMPETITIVIDADE

tão drásticas em outras culturas, favoreceram o desenvolvimento da cana-de-açúcar, principalmente nos meses
de setembro e outubro de 2014 e janeiro
deste ano. Todavia, as chuvas em novembro, dezembro, fevereiro e março
foram importantes para recuperação
dos canaviais, contrabalanceando os
efeitos climáticos negativos.
Em relação à área plantada não houve incrementos significativos. Espera-se aumento de 0,3%, chegando a 808
mil hectares plantados. Isso é também
refletido na produção, estimada em
60,5 milhões de toneladas (+1,8%).
A expectativa é de que, novamente,
seja uma safra mais alcooleira, sendo o
mix de produção estimado em 63% para
o etanol e 37% para o açúcar, dado que
o preço deste último vem enfrentando
oscilações negativas no mercado.
De acordo com o Cepea, a variação
mensal do preço do açúcar foi consequência do excesso de oferta, pois a
demanda mundial ficou razoavelmente
estável.
Assim, as condições de demanda e
os preços vigentes do etanol têm gerado incentivos econômicos à produção
deste combustível.

Dados da ANP (Agência Nacional
de Petróleo) mostram que o consumo
de gasolina C (gasolina A + etanol anidro) em Minas Gerais teve queda acumulada de 0,7% nos primeiros meses
de 2015 em relação a 2014. Já a venda
de etanol hidratado (combustível diretamente utilizado no veículo flexfuel)
teve aumento percentual acumulado
em fevereiro de 20,9% comparado ao
ano passado, subindo de 62,1 para 82,8
milhões de litros consumidos.
O produto ficou mais competitivo,
não só pela recomposição da Cide
(Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre a gasolina
(em janeiro de 2015), que tornou o
combustível mais caro se comparado
ao etanol, mas também pela boa oferta
de produto e pelas medidas governamentais de estímulo ao consumo, que
começaram a vigorar em março: redução do ICMS do etanol em MG de 19%
para 14% e aumento do percentual de
etanol anidro adicionado à gasolina de
25% para 27%.
O combustível verde apresenta vantagem para o consumidor quando seu
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Acredita-se que a próxima safra será
um pouco melhor. Segundo o Levantamento de Safra da Conab, as condições
climáticas em Minas Gerais, que foram
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Paridade de preços entre etanol e gasolina
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Fonte: ANP.

preço corresponde a até 70% do valor
da gasolina. Esse patamar é considerado por técnicos como o limite máximo
para que os preços relativos do etanol
sobre a gasolina e o rendimento do
veículo compensem o abastecimento.
Segundo dados da ANP, na maioria das cidades mineiras consultadas,
abastecer o veículo com etanol foi mais
vantajoso a partir de fevereiro.

PERSPECTIVAS
O maior consumo de etanol é favorável para o setor sucroenergético,
uma vez que este vem passando por
momentos de crise. Ter uma demanda
aquecida do produto possibilita que as
usinas “respirem”. É favorável também
para o produtor, uma vez que aumenta
a demanda por matéria-prima (cana).
Porém, há de ser observado se as
vantagens das medidas adotadas serão
repassadas a todos os elos da cadeia
produtiva: do produtor ao consumidor
final. Pois, a redução do ICMS do biocombustível e o aumento do percentual
de etanol na gasolina ainda não foi
sentido nas bombas. O setor produtivo
espera que isso seja resolvido no curto
prazo, aumentando a competitividade
do biocombustível.

Entenda a crise
O setor sucroenergético tem grande relevância para a economia mineira.
Há unidades industriais em 35 municípios, e em 125 há produção de cana.
Considerando toda a cadeia produtiva, são mais de 300 mil empregos diretos
e indiretos no estado. Porém, há alguns anos o setor enfrenta dificuldades
para manter os negócios, com efeito em toda a sociedade, afetando desde
fornecedores de insumos a consumidores finais.
Em 2003, o setor investiu cerca de US$ 5 bilhões em novas usinas e na
ampliação das unidades instaladas em Minas, principalmente para aumentar
a produção de etanol hidratado, a fim de abastecer o mercado com o
lançamento dos carros flex. Portanto, a crise financeira mundial de 2008
encontrou o setor endividado, provocando o primeiro impacto negativo.
Depois vieram problemas climáticos que impactaram a lavoura, mas
a situação se agravou drasticamente com a política do governo federal
de congelamento do preço da gasolina, medida que tirou totalmente a
competitividade do etanol hidratado no mercado nacional. Foram oito
anos praticamente sem mexer no preço da gasolina, enquanto os custos de
produção do etanol subiam e tinham que ser repassados.
Em Minas Gerais o efeito da política de combustíveis foi devastador.
Em 2009, para cada 100 litros de gasolina vendidos no estado, eram
comercializados 40 litros de etanol hidratado. Em 2013, o consumo foi de
apenas 15 litros de etanol para cada 100 de gasolina. Sem mercado e com alto
endividamento, o colapso financeiro se acentuou.
Muitas usinas fecharam as portas no país, oito somente em Minas Gerais,
além de unidades produtoras que estão em recuperação judicial. Apenas
nos últimos dois anos, a crise causou a perda de mais de 8 mil postos
de trabalho em Minas Gerais. Com isso, os municípios canavieiros estão
enfrentando grandes dificuldades, uma vez que o fechamento de usinas influi
negativamente na sua economia.
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olericultura

O impacto do clima e a falta
de suporte fitossanitário
CAIO CÉSAR COIMBRA

O

déficit hídrico prolongado

registrado em janeiro
reduziu a produtividade das
lavouras hortícolas mineiras,
afetando principalmente
os cultivos em sequeiro
e provocando prejuízos
significativos. Produtores
de batata e cenoura no Alto
Paranaíba, por exemplo,
tiveram redução em torno
de 20% na produtividade das
lavouras. No norte de Minas,
região mais afetada pela
estiagem, a mandioca de mesa
teve perdas de até 60% em
alguns municípios.

A falta de chuvas pode também
impactar a produção de hortaliças
no segundo semestre. Os baixos níveis dos reservatórios em algumas
regiões pode ocasionar cortes em
outorgas de água nas propriedades.
Isso inviabilizaria o cultivo, já que a
produção irrigada é regra na metade

posterior do ano devido ao período
seco, e geraria aumento de preços
para o consumidor.
Outro fator que afeta a produção
de hortaliças é a falta de controle da
umidade do solo e do ambiente. Períodos chuvosos, como normalmente
ocorrem em fevereiro e março na
região centro-sul do país, causam
maior dificuldade de controle hídrico
nas culturas, que são muito sensíveis
também ao excesso de água. Isso propicia o aparecimento de doenças, influindo diretamente na produtividade das lavouras e, consequentemente,
reduzindo o volume ofertado. Os
maiores prejuízos são nas plantações
das MinorCrops – culturas produzidas em menor escala, mas que têm
relevância econômica e social.

Registro de
defensivos
As MinorCrops, em geral, são carentes de suporte fitossanitário. Os
produtores não têm como combater
pragas e doenças de forma legal
devido à limitação ou inexistência
de defensivos agrícolas registrados
para essas culturas. Na maioria das
vezes, produtos registrados para uma

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural AR-MG

cultura são utilizados em outra que
possui características semelhantes
ou que são atacadas pelas mesmas
pragas e doenças. Isso compromete a
eficácia do controle, elevando o custo
de produção, uma vez que há falta de
informações precisas sobre o manejo
dos produtos.
Para tentar solucionar a deficiência fitossanitária, a CNA, em conjunto com as federações de agricultura
dos estados, está fazendo um levantamento dos produtos utilizados
nessas culturas. O objetivo é realizar
estudos específicos para identificar e
regularizar os defensivos já utilizados pelos agricultores no cultivo das
MinorCrops. O esforço renderá mais
informação sobre a utilização desses
produtos, otimizando o controle de
pestes e reduzindo o custo de produção e o impacto no meio ambiente.
A iniciativa tem o respaldo do Mapa,
Ibama e Anvisa, dado por meio da
publicação da INC 1, em 16 de junho
de 2014. A normativa regulamenta o
uso de agrotóxicos registrados para
uma cultura em outra que não tenha
produtos registrados, que possuam
características semelhantes e que
sejam atingidas pelas mesmas pragas
e doenças, retirando a ilegalidade da
prática.
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