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Estado atende setor rural e reduz para 
7% o ICMS do boi gordo; medida vale 

por 90 dias e só para gado em pé

Acrissul e ABCZ promovem 
1ª Feira Pró-Genética dias
24 e 25 de julho na Capital

Plano Agrícola e Pecuário agora 
passa a fi nanciar a retenção de
matrizes de ovinos e caprinos

Evento tem o apoio da Prefeitura de Campo 
Grande. Na agenda tem shows, provas de 
laço, exposição de animais, além de leilões e 
palestras técnicas.

Óvulo de bezerra que não chegou à puberdade, originou 
embriões implantados em vaca adulta. A pesquisa é da 
FMVZ, da USP. O objetivo é melhorar a genética do gado 
bovino e aumentar a produtividade de leite e carne.

ACRISSUL EM AÇÃO CRÉDITO RURAL

9 6

Aredução do ICMS sobre o gado gordo ven-
dido em pé para outros estados, de 12% 
para 7%, era um antigo pleito da Acrissul 

(Associação dos Criadores de Mato Grosso do 
Sul), que em expediente enviado no mês passado 
ao governador de MS, Reinaldo Azambuja, co-
brou a redução do imposto, até em função de que 

em outros estados próximos o ICMS sobre o gado 
em pé para venda externa já vem sendo pratica-
do nesse patamar de 7%. Para o presidente da 
Acrissul, o pecuarista Jonatan Pereira Barbosa, a 
medida vai ajudar a desovar um estoque de cerca 
de 300 mil cabeças de gado parado no Estado. A 
medida vale por 90 dias, a partir de 1º de julho. 

A crise na pecuária vem se agravando desde a 
Operação Carne Fraca, passando pela volta da 
cobrança do Funrural e pelos escândalos provo-
cados pela delação premiada dos irmãos Batista, 
donos do Grupo JBS, que só em MS concentra 
45% dos abates de gado gordo. 
PÁGINA 11

Intenção é esti mular a desova de estoque parado no Estado em função da crise de mercado
que derrubou o preço da arroba de R$ 135 em janeiro para os atuais R$ 118,00 no Estado

Foto | REPRoDUÇÃo

23-08 a 03-09
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Expogrande 2011 abre seus portões dia 14;

Acrissul garante edição histórica da exposição
NESTA EDIÇÃO

Julgamentos vão de

14 a 23 na Acrissul
PÁGINA 8

Shows Expogrande

14 
abril

15 
abril

16 
abril

18 
abril

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santana
sexta

Bruno &

Marronequinta
Restartquarta

Munhoz 

& Mariano
terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

segunda

Amannda

Inimigos da HP

Hugo Pena & 

Gabriel

sábado
João Bosco 

& Viníciussexta
Michel Telóquinta

Zé Henrique 

& Gabrilel

Informações: 3029-9033

Leilão Max QM leva 

58 lotes para tatersal
PÁGINA 25

Sindicato Rural CG promove 24º 

Encontro de Tecnologias dia 18

Expogrande é palco da primeira

edição da MS Expo Genéti ca

PÁGINA 5

PÁGINA 13

www.acrissul.com.br
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Leilão King Horse vende

égua a R$ 75 mil PÁGINA 16

Shows Expogrande

19 
abril

20 
abril

21 
abril

22 
abril

23 
abril
sábado

Luan Santanasexta
Bruno &
Marrone

quinta
Restart

quarta
Munhoz  
& Mariano

terça

Hugo e Raul

Pedro Henrique 

& Fernando

Informações: 3029-9033

Expogrande define primeiros campeões
NESTA EDIÇÃO

www.acrissul.com.br

Expogenética conta com campeão nacional Nelore PÁGINA 11

Vapor da 

Rancharia, grande 

campeão cavalo 

pantaneiro

Isidoro do DER, 21 meses, grande campeão guzerá

KA do Pingado, 

campeão touro 

jovem nelore 

mocho

Feitiço da Esmeralda, grande campeão touro adulto canchim
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Embrapa-CNPGC

promove Dinapec 

de 23 a 25 em MS

Nesta edição

OIE reconhece a fronteira de 

MS como área livre de aftosa
PÁGINA 25

PÁGINAS 2 e 3

Ex-presidentes 

aprovam projeto

‘Acrissul Amanhã’

O colégio de ex-presidentes 

da Acrissul conheceu o projeto   

e aprovou as mudanças pro-

gramadas para acontecer no 

Parque de Exposições Laucídio 

Coelho. PÁGINA 14

Ântônio de Moraes Neto, Cândido de Castro Rondon, Laucídio Coelho Neto, atual 

presidente Francisco Maia, e Flávio Benjamin Corrêa Andrade: AVAL PARA AS MUDANÇAS

Com a tradição de mesclar dinâmi-

cas ou roteiros tecnológicos, palestras 

e mini-cursos na mesma ocasião, Em-

brapa-Gado de Corte promove entre 

os dias 23 e 25 de fevereiro, na sua 

sede em Campo Grande, a VI Dinapec, 

uma oportunidade de o produtor ver 

as tecnologias, em contato direto com 

técnicos e pesquisadores. PÁGINA 5

Câmara aprova mudança em lei 

e permite shows na Expogrande

Projeto reconhece a tradiçao da feira. PÁGINA 11

via livre

arquivo
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Associados
aprovam contas

da Acrissul
Reunidos em assembléia geral, 

os associados da Acrissul aprova-
ram no dia 10 de maio a prestação 
de contas da gestão do presidente 
Francisco Maia. A diretoria apro-
veitou e fez um balanço de suas 
atividades durante os dois anos 
de mandato, que termina em ju-
nho, quitando dívidas superiores 
a R$ 3 milhões  e, hoje, a entida-
de tem certidão negativa e cre-
dibilidade em todos os âmbitos.  
BOLETIM ACRISSUL EM AÇÃO

Tecnologias ajudam  
a proteger o solo

Embrapa desenvolve e transfere tecno-
logias para que os produtores rurais ado-
tem práticas agrícolas sustentáveis, como 
o plantio direto na palha (foto). PÁGINA 12

Demanda por etanol
exige mais 15 usinas
O Brasil precisaria de ao menos 15 novas 
usinas produtoras exclusivamente de álcool 
- e já em funcionamento - para aumentar a 
oferta do combustível. PÁGINA 26

PÁGINA 10PÁGINA 10

Nesta edição

Confinamento Malibu
www.leiloboi.com.br

MS enfrenta baixa oferta de gado magroMS enfrenta baixa oferta de gado magro

Junho de 2011 • ANO XIII – Nº 330 |  Nas bancas R$ 3,50 | Edição EspecialAcrissul realiza eleiçãono dia 7 de junho
No dia 7 de junho, entre 19 e 22 horas, a Acrissul (Associação dos Cria-dores de Mato Grosso do Sul) realiza assembleia geral para eleger a nova diretoria, que irá dirigir os destinos da entidade de 2011 a 2013.  Duas chapas concorrem ao pleito. ACRISSUL EM AÇÃO

Pecuária de MS vive desafiosentre quantidade e qualidade

www.agroline.com.br

Nesta edição

Fazenda São Marcosé um modelo em MS
Fazenda São Marcos do Riacho Fun-do, em Corguinho, MS, é uma proprieda-de diferenciada por conta da tecnologia empregada e o seu profissionalismo. Com uma área de 2.149 hectares, ge-orreferenciada, a fazenda tem números que impressionam. É a personagem da coluna Fazenda Modelo. PÁGINA 18

Izabella Costa é a novapromessa do sertanejo
Natural de São Gabriel do Oes-te, a cantora de 26 anos já em-placa seus sucessos no cenário nacional.  PAGINA 37

Indústria chinesa ameaçao mercado de máquinas
Indústria nacional critica a invasão estrangeira de máquinas e implementos agrícolas no país.  PAGINA 13

Com o 3º maior rebanho de corte do País, Mato Grosso do Sul permanece 

sendo um gigante na produção de animais, genética e carne. Neste mês 

eventos de grande relevância movimentam todo o setor. NESTA EDIÇÃO

DEP. COMERCIAL 
ANA RITA BORTOLIN 

(67)  9604-6364
folhadofazendeiro@gmail.com

Ambiente empresarial mostra que JBS 
provavelmente deve “sair” do mercado
POR FABIANO REIS

Não tenho dúvidas, sobre 
a situação lançada na pe-
cuária bovina brasileira e 
posso dizer sobre a popu-
lação, vai passar. A questão 
é que pagamos para criar 
o “monstro” que corrom-
peu e trouxe tanto impacto 
negativo e vamos ou já es-
tamos pagando pela saída 
do mercado do empreendi-

mento. É claro que falo da JBS.
A JBS não tem muito daquele açougue, monta-

da em 1953 no interior do Goiás. A casa de carnes 
“Mineira” de Anápolis trabalhava com carne bovi-
na, a empresa que se tornou gigante com dinheiro 
público, também, mas principalmente com lobby, 
tráfi co de infl uência, corrupção, entre outras áre-
as de atuação. Quem está lendo sabe bem.

Agora falando do que realmente importa. Re-
contar a história não acrescenta mais nada. Por 
outro lado, parece insustentável a JBS seguir 
no mercado. A relação já tão desgastada com o 
pecuarista piorou muito, ganhou contornos mais 
extensos com parte do consumidor fi nal e parte 
do varejo assumindo a briga contra a empre-
sa. Em termos comparativos, lembre-se de um 
Governo, municipal, estadual ou federal, eleito 
por quatro anos e reeleito pelo mesmo período, 
um ano antes do último ano Governo termina 
sem ter encerrado. Algo mais ou menos assim.

Em resumo, não há mais qualquer ambiente 
para a JBS seguir no mercado frigorífi co brasi-
leiro, não é possível prever de que maneira isso 
vai acontecer, mas percebo haver uma clara re-
dução da participação da empresa nos próximos 
meses, reduzindo bastante em importância de 
abate. Só para ilustrar grandes credores endu-
receram muito as negociações, tirando liquidez 
e ainda a justiça suspendendo negociações da 
JBS em parte de seus ativos.

Se isto é bom ou ruim? Para a pecuária em 
médio e longo prazo é ótimo; Para uma relação 
mais sadia na cadeia produtiva também; Para 
o aparecimento de novos empreendimentos e 
empreendedores sérios no mercado também, 
o Governo vai ter que criar maneiras de essas 
empresas existirem. Contudo, para chegar a tal 
situação o pecuarista, sempre ele, vai “sangrar” 
mais um pouco. A derrocada no valor da arroba 
do gado gordo fi cou cada vez mais evidente, se 
de fato a JBS reduza muito sua atuação como eu 
e não estou sozinho, há alguns que acreditam na 
total saída de mercado, teremos dias ainda mais 
complexos para os preços da arroba do boi. 

Há algumas semanas a analista de mercado 
Lygia Pimentel, titular da Agrifatto, publicou 
um importante estudo sobre a pecuária brasi-
leira, com um diagnóstico mais profundo dos 
efeitos no setor. Em resumo, o levantamento 
aponta para recuperação em 2019. Creio que 
vale a pena a leitura.

Por falar em levantamento, realizei um estu-
do sobre as aquisições da JBS para o Canal do 
Boi, programa Agricultura BR. Ela foi desen-
cadeada pela necessidade de saber das carac-
terísticas das empresas que o grupo J&F iriam 
vender, alienar, etc. Com isso, identifi camos as 
fortes aquisições nos Estados Unidos, América 
do Sul, Europa e Austrália entre os anos de 
2008 e 2009, principalmente. Um crescimento 
absurdo através do crédito forte e rápido. As 
liberações por parte do BNDES, principalmen-
te, foram em tempo recorde. Para saber mais 
acesse o portal sba1.com .

Em resumo, custou muito ao país, à popula-
ção e a pecuária brasileira o resumo descrito. 
E a possível ou provável saída do mercado vai 
custar um pouco mais.

FABIANO REIS É JORNALISTA, MESTRE EM 
PRODUÇÃO E GESTÃO AGROINDUSTRIAL, 
APRESENTADOR DO AGRICULTURA BR/
CANAL DO BOI (FABIANO@SBA1.COM)
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Balança comercial tem seu melhor desempenho desde 1989
Com recorde de US$ 36,2 bi no primeiro semestre, governo projeta superávit anual de US$ 60 bi; setor de carnes não sofreu impacto negativo

A balança comercial brasileira 
acumulou recorde histórico 
de US$ 36,219 bilhões no 

primeiro semestre de 2017, valor 
53,1% superior ao alcançado no 
mesmo período do ano passado, o 
que representa o melhor resultado 
de toda a série histórica, iniciada 
em 1989. O desempenho recorde 
se repete na avaliação isolada do 
mês de junho, cujo superávit (US$ 
7,195 bilhões) também foi o melhor 
da série histórica.

O resultado do semestre pro-
vocará uma revisão na previsão 
de saldo anual de 2017. “A nossa 
previsão para 2017 era de pouco 
mais de US$ 55 bilhões. Conside-
rando que em seis meses chegamos 
a quase US$ 40 bilhões, é possí-
vel prever superávit aproximado 
de US$ 60 bilhões para este ano”, 
afirma o ministro da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços, Marcos 
Pereira.

O resultado divulgado sinaliza 
também o reaquecimento da econo-
mia, na avaliação do ministro. “Os 
números mostram o crescimento 
da economia e consequentemen-
te a geração de empregos que é o 
nosso grande desafio”, completa.

Semestre
No semestre, houve crescimen-

to tanto nas exportações quanto 
nas importações. “Diversos pro-
dutos tem apresentado bom de-
sempenho nas exportações, tanto 
agrícolas, minerais, industrializa-
dos como automóveis, semimanu-
faturados de ferro, aço, veículos de 
carga”, afirmou Herlon Brandão, 
diretor do Departamento de Esta-
tística e Apoio à Exportação. “Há 
também uma recuperação das im-
portações, principalmente de bens 
intermediários, de insumos para a 
agricultura e petroquímica. Isso é 
um primeiro sinal da recuperação 
da economia”, acrescentou.

No acumulado de janeiro a ju-
nho deste ano, houve crescimen-
to nas exportações de produtos 
básicos (+27,2%), semimanufatu-
rados (+17,5%) e manufaturados 

(+10,1%). Em destaque, o cres-
cimento de receita de petróleo 
em bruto (+128,2%), no grupo 
dos básicos, aumento nas vendas 
de semimanufaturados de ferro/
aço (+70,6%), além do comércio 
de óleos combustíveis (+122%) e 
veículos de carga (+59,2%) e de 
passageiros (+52,8%), entre os 
manufaturados.

Os principais países de destino 
foram: China (US$ 28,1 bilhões), 
Estados Unidos (US$ 12,9 bilhões), 
Argentina (US$ 8,3 bilhões), Países 
Baixos (US$ 4,7 bilhões) e Chile 
(US$ 2,5 bilhões).

As importações no período tive-
ram desempenho positivo puxado 
especialmente pelo crescimento na 
compra de combustíveis e lubrifi-
cantes (+30,1%), bens intermedi-
ários (+13,0%) e bens de consumo 
(+5,3%). Em compensação, caíram 
as compras de bens de capital 
(-27,6%).

Os principais países de origem 
das importações foram China (US$ 
12,51 bilhões), Estados Unidos 
(US$ 12,50 bilhões), Argentina 
(US$ 4,6 bilhões), Alemanha (US$ 

4,4 bilhões) e  Coreia do Sul (US$ 
2,6 bilhões).

Junho 
O mês de junho deste ano ob-

teve maior saldo comercial em 
relação ao mesmo período, em 
todos os anos da série histórica, 
iniciada em 1989. O saldo comer-
cial apresentou superávit de US$ 
7,195 bilhões, valor 81,3% supe-
rior a igual período de 2016, US$ 
3,969 bilhões. O mês obteve tam-
bém o segundo melhor resultado, 
para meses, de toda a série. Fica 
somente atrás de maio de 2017.

As exportações totalizaram US$ 
19,788 bilhões, o que representa 
um crescimento de 23,9% sobre ju-
nho de 2016, e de 4,7% em relação 
a maio de 2017, pela média diária. 
Já as importações somaram US$ 
12,593 bilhões. Sobre igual perío-
do do ano anterior, apresentaram 
aumento de 3,3%, e de 8,8% sobre 
maio de 2017, pela média diária.

No período, a corrente de comér-
cio alcançou valor de US$ 32,381 
bilhões, crescimento de 15,0%, pela 
média diária, sobre o ano anterior.

Carne
Apesar das restrições importas 

à carne brasileira pelo mercado 
americano, em junho, o impacto 
no conjunto global de exportações 
do produto foi baixo. Os EUA re-
presentam cerca de 2% dos em-
barques nacionais do produto in 
natura.

A exportação para os EUA de 
carne bovina in natura representou 
cerca de 2% da exportação brasilei-
ra desse tipo de produto. O Brasil 
exporta para mais de 160 países e o 
mercado norte-americano havia sido 
aberto esse ano e apresentou redu-
ção de 4,5 mil toneladas em maio 
para 2,4 mil toneladas em junho. Na 
avaliação, global, entretanto, o im-
pacto não é significativo.

Segundo Herlon Brandão, a va-
riação nas exportações de carne, 
no semestre, se deu graças a uma 
redução nos embarques para o Egi-
to, quarto maior destino compra-
dor do produto brasileiro no ano 
passado. “O país enfrenta restri-
ções relacionadas a divisas exter-
nas, nenhuma relação com ques-
tões sanitárias”, explicou.
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No melhor resultado do ano, 
exportações de carne bovina 
têm alta de 10% em junho

1º Quadrimestre comprova que agronegócio continua em expansão
Apesar das turbulências nos 

cenários interno e externono 
início deste ano, o agronegócio 
brasileiro continuou expandindo 
seu faturamento externo, de acor-
do com pesquisadores do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada), da Esalq/
USP. A elevação está atrelada ao 
aumento do preço em dólar entre 
janeiro e abril de 2017, visto que 
o volume exportado registrou re-
dução de 15% no mesmo período.

Conforme pesquisas do Cepea, 
o faturamento em dólar das ex-
portações do agronegócio cresceu 
aproximadamente 3% no primeiro 
quadrimestre deste ano frente ao 
mesmo período de 2016. A recei-
ta acumulada foi de US$ 28,5 bi-
lhões no período, representando 
mais de 40% do total obtido com 
as exportações totais do País. Em 
Real, porém, o faturamento caiu 
mais de 19%.Além da queda no 
volume, o faturamento em moeda 
nacional também se ressentiu da 
valorização do Real nesse perío-
do, o que reduziu a atratividade 
das exportações da grande maio-
ria dos produtos exportados pelo 

País, com exceção do açúcar, da car-
ne de suínos e do etanol.  

China continua expandindo suas 
relações comerciais com o Brasil 
e aumentando a sua participação 
no total exportado pelo agronegó-
cio brasileiro. O país asiático foi o 
principal destino dos produtos agro 
brasileiros neste início de 2017, com 
participação de mais de 32% do vo-
lume total. 

Os países que compõem a Zona 
do Euro mantiveram-se na segun-
da posição, com 15,2% das vendas 
brasileiras, seguidos dos Estados 
Unidos, 6,60%. Outros destinos que 
também se destacaram foram: Ará-

bia Saudita (2,91%), Irã (2,60%), 
Rússia (2,56%), Hong Kong (2,32%), 
Japão (2,15%), Coreia do Sul (1,71%) 
e Tailândia (1,70%) (Figura 7). 

Na Zona do Euro, os principais 
países de destino foram Países Bai-
xos (Holanda) (28,47%), Alemanha 
(17,78%), Itália (13,66%) e Espanha 
(13,54%).

O clima, por sua vez,infl uenciou 
positivamente a produção agrope-
cuária brasileira, elevando conside-
ravelmente a oferta dos grãos. No 
mesmo período, a exportação de soja 
em grão cresceu 14%, enquanto a de 
milho teve queda de mais de 80%. 

Há disponibilidade de produto 

no mercado brasileiro para que as 
vendas continuem crescendo ao 
longo do ano, mas esse aumento 
da oferta interna pode pressionar 
as cotações internacionais, devido 
ao fato de o Brasil ser um dos prin-
cipais produtores mundiais. Assim, 
é difícil antever se o faturamento 
externo do setor continuará apre-
sentando crescimento ao longo de 
2017. Quanto ao mercado de câm-
bio, é ainda mais difícil prever o 
que acontecerá diante de tantas 
crises internas e externas. O que 
se pode esperar é que a volatilida-
de das cotações deve continuar alta 
nos próximos meses.  

As exportações de carne bovina 
registraram crescimento de 10% 
em junho, quando comparado a 
maio, alcançando US$ 512 milhões 
em faturamento, segundo dados da 
Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (ABIEC). Em 
volume, o resultado foi de 123.287 
toneladas, aumento de 9% na com-
paração com o mês anterior. Estes 
resultados confi rmam que junho foi, 
até agora, o mês com melhor desem-
penho neste ano.

Merecem destaque os resultados 
registrados na categoria carne in 
natura, que teve aumento de 11%, 
se considerada a comparação com 
junho do ano anterior. No mês pas-

sado, foram embarcadas 100.223 to-
neladas e gerados US$ 422 milhões 
em faturamento.

Já a comercialização de carne bo-
vina industrializada teve aumento de 
9,68% em junho, com o embarque 
de 7.866 toneladas, ante as 7.171 
embarcadas em maio. O faturamen-
to obtido nesta categoria foi de US$ 
47 milhões, o que representa um au-
mento de 12,35%.

Considerando o retrospecto dos 
últimos seis meses, é perceptível 
uma evolução do faturamento com 
as exportações de carne bovina bra-
sileira, sustentadas principalmente 
por uma sequência de altas dos pre-
ços médios do produto.

Principais desti nos
Hong Kong foi o principal destino 

da carne bovina brasileira exportada 
em junho, com um total de 30.790 to-
neladas, uma alta de 9,12% se com-
parado com o volume comercializado 
em maio. No ranking dos principais 
importadores, Hong Kong é seguido 
pela China, que teve aumento de 
9,61% do volume de exportações, e 
pela União Europeia, com recuo de 
1,1% (tabela abaixo).

A expectativa da ABIEC é que os 

resultados dos próximos meses con-
tinuem positivos. Com a aplicação 
das medidas corretivas, defi nidas em 
conjunto com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), espera-se que o mercado 
americano seja reaberto para as ex-
portações de carne bovina in natura 
do Brasil. A ABIEC também continua 
focada em assegurar e ampliar a pre-
sença brasileira em mercados estra-
tégicos e iniciar negociações com as 
demais nações. (Fonte: Abiec)
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RÉDITO RURALC

O Plano Agrícola e Pecuário 
2017/2018 destinará R$ 
190,25 bilhões com juros me-

nores para financiar a agricultura. 
Por meio do Plano, médios e grandes 
produtores poderão acessar o crédi-
to rural, entre 1º de julho deste ano 
e 30 de junho de 2018. O governo 
federal também reduziu, entre um e 
dois pontos percentuais, os juros das 
operações. Do montante  anunciado, 
R$ 188,3 bilhões se referem à dis-
ponibilidade para financiamento e a 
diferença, de R$ 1,95 bilhão, à sub-
venção de prêmio do Seguro Rural e 
apoio à comercialização.

O montante dos recursos desti-
nados ao Plano Agrícola e Pecuário, 
com aumento de 24,3% em relação 
ao anterior, reforça a prioridade 
dada pelo governo federal ao agro-
negócio e à geração de emprego e 
renda. Mesmo com a PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) de 2016, 
que limitou os gastos públicos, o en-
tendimento no Palácio do Planalto 
é de que é fundamental ampliar os 
valores para o crédito rural em um 
momento de incentivo à retomada do 
crescimento econômico.

O plano repercute em criação de 
vagas em toda a cadeia produtiva, na 
geração de divisas com exportação 
de produtos agropecuários, além de 
proporcionar alimentação mais ba-
rata e inflação menor, beneficiando 
as famílias. O agronegócio impacta 
a economia não apenas do campo, 
mas também a da cidade, movimen-
tando lavouras e a agroindústria de 
alimento, além de setores como de 
máquinas e equipamentos, de vestu-
ário e transporte de carga. O setor 
é responsável por metade das expor-
tações e por 21% do PIB (Produto 
Interno Bruto) do país.

Juros
Quanto aos juros, houve redução 

de um ponto percentual ao ano nas 
linhas de custeio e de investimento 
e, de dois pontos percentuais ao ano 
nos programas prioritários voltados 
à armazenagem (Programa para 
Construção e Ampliação de Arma-
zéns/PCA - 6,5% a.a.) e à inovação 
tecnológica na agricultura (Progra-
ma de Incentivo à Inovação Tecno-
lógica na Produção Agropecuária/
Inovagro - 6,5% a.a.).

No custeio, os juros caíram de 

Plano Agropecuário “despeja” R$ 190 bilhões no mercado
No geral os juros caíram cerca de um ponto percentual; montante para 2017/2018 é pelo menos 24% maior que da safra passada

  Taxas de Juros (% a. a.) 

Finalidade 2016/17 2017/18  
Custeio     
    - Pronamp 8,5 7,5 
    - Demais produtores 9,5 8,5 
Investimento      
       Moderfrota 8,5  7,5   
       Programa ABC 8,5 e 8,0 7,5 
       PCA 8,5 6,5 
       Inovagro 8,5 6,5 
       Pronamp 8,5 7,5 
       Moderinfra 8,5 7,5 
       Moderagro 9,5 8,5 
       Prodecoop 9,5 8,5   

   Custeio Agrícola e Pecuário 

Pronamp: 
 7,5% a.a. 

 
Demais produtores:  

8,5% a.a. 

 Pronamp: 
 R$ 1,5 milhão 

 

Demais:  
R$ 3,0 milhões 

Limites Taxa de Juros 

Retenção de Matrizes Ovinas e Caprinos 
Admite-se, até 30-06-2018, o financiamento de  
custeio para retenção, com prazo de até 2 anos. 

8,5% ao ano e 9,5% ao ano para 7,5% 
e 8,5%. O mesmo aconteceu para os 
programas de investimento, à exce-
ção do PCA e Inovagro, nos quais a 
taxa foi fixada em 6,5% ao ano.

Crédito
O volume de crédito para custeio 

e comercialização é de R$ 150,25 
bilhões, sendo R$ 116,25 bilhões 
com juros controlados (taxas fixa-
das pelo governo) e R$ 34 bilhões 
com juros livres (livre negociação 
entre a instituição financeira e o 
produtor). O montante para inves-
timento saltou de R$ 34,05 bilhões 

para R$ 38,15 bilhões, com aumen-
to de 12%.

Para acompanhar o crescimento 
da produção agrícola, que deve se 
situar em 232 milhões de toneladas 
de grãos, com aumento de 24,3% 
em relação à safra 2016/2017, com 
perspectivas de superar tal recorde 
em 2017/18, o governo federal ga-
rante recursos para investimento em 
armazenagem, de R$ 1,6 bilhão. Nes-
sa temporada, os cerealistas também 
serão beneficiados no plano.

O Pronamp (Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural) 
terá juros de 7,5% ao ano e conta-

rá com R$ 21,7 bilhões, com alta de 
12%. Os médios produtores rurais 
terão à disposição R$ 18 bilhões em 
custeio e R$ 3,7 bilhões em investi-
mentos.

O programa de Inovação Tecno-
lógica (Inovagro) tem uma linha de 
crédito para apoiar o uso da conec-
tividade no campo. Isso contribuirá 
para melhorar ainda mais a gestão 
das propriedades rurais, por meio da 
informatização e do acesso à inter-
net. A inovação tecnológica é um dos 
principais fatores para alavancar a 
produtividade agrícola.

O Inovagro contará, neste ano 
agrícola, com R$ 1,26 bilhão, com 
limite de R$ 1,1 milhão por produtor. 
O programa financia, por exemplo, 
equipamentos de agricultura de pre-
cisão.

Entre as novidades do plano 
está a retomada da linha de crédi-
to do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e So-
cial) para renovação de canaviais 
(Prorenova Rural), com recursos de 
R$ 1,5 bilhão, em condições favo-
recidas. 

O Programa de Modernização da 
Frota de Tratores Agrícolas e Im-
plementos Associados e Colheita-
deiras (Moderfrota) passa a contar 
com R$ 9,2 bilhões, com incremento 
de 82,2%. A compra de máquinas e 
implementos agrícolas terá o limite 
de financiamento de 90% do valor 
financiado, com prazo de pagamento 
de 7 anos.

O limite de financiamento de cus-
teio é de R$ 3 milhões por produtor, 
por ano-agrícola. Para o médio pro-
dutor, o limite é de R$ 1,5 milhão. O 
prazo de pagamento é de 14 meses 
para produtores de grãos.

O governo elevou a abrangência 
de finalidades financiadas com a fon-
te LCA (Letra de Crédito do Agrone-
gócio) e espera atingir o montante 
de R$ 27,3 bilhões, dessa fonte, no 
financiamento da cadeia do agrone-
gócio. 

Em 2018, o produtor poderá con-
tar com R$ 550 milhões do Programa 
de Subvenção ao Prêmio do Seguro 
Rural (PSR), com aumento de 37,5%. 
O PSR oferece ao agricultor a opor-
tunidade de proteger sua produção 
agrícola com custo reduzido, por 
meio de auxílio financeiro do gover-
no federal.
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Financiamento de retenção de matrizes 
apoia os criadores de caprinos e ovinos

RÉDITO RURALC

Setor também poderá obter crédito para inovação tecnológica, com ênfase às boas práticas 
agropecuárias e ao bem-estar animal; em MS ovinocaprinocultura está em franca expansão

O Plano Agrícola e Pecuário 
2017/2018, lançado no início 
de junho, trouxe novas regras 

de crédito para o setor da ovinocapri-
nocultura. A principal é a possibili-
dade de financiamento para retenção 
de matrizes com prazo de até dois 
anos. Antes, o vencimento era em um 
ano. A medida está contemplada na 
linha de custeio em geral e custeio 
do Pronamp (Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produto).

O pecuarista interessado em am-
pliar ou diversificar a atividade na 
fazenda pode ir a uma instituição 
financeira que trabalhe com crédito 
rural e pedir, por exemplo, o crédi-
to de custeio. O criador de cabras e 
ovelhas poderá usá-lo para limpeza 
e restauração de pastagens, fenação, 
silagem e formação de forragens pe-
riódicas não superior a um ano para 
consumo do próprio rebanho.

O limite do crédito de custeio 
para ovinocaprinocultura por to-
mador é de R$ 3 milhões e a taxa 
de juros caiu de 9,5% para 8,5% ao 
ano. O PAP prevê, até 30 de junho 
de 2018, a contratação de crédito 
de custeio com prazo de reembolso 
de até dois anos, quando os recursos 
forem direcionados, exclusivamente, 
para retenção de matrizes ovinas e 
caprinas.

Investimento
Já os pecuaristas que pretendem 

construir ou reformar benfeitorias, 

adquirir máquinas, formação e recu-
peração de pastagens e proteção e 
correção do solo podem contar com 
o crédito de investimentos.

Os investimentos semifixos en-
globam a aquisição de animais para 
criação, recriação, engorda ou servi-
ços, aquisição de tratores, veículos, 
colheitadeiras, implementos, aerona-
ve e embarcações.

O limite do crédito para investi-
mento é de R$ 430 mil por benefici-
ário/ano safra. O prazo varia de 12 
anos para investimento fixo e de seis 
anos para investimento semifixo. A 
taxa de juros é de 8,5% ao ano.

Moderagro
No Moderagro (Programa de Mo-

dernização da Agricultura e Conser-
vação de Recursos Naturais), que 
conta com R$ 640 milhões, o produ-
tor rural tem itens financiáveis como 
aquisição de matrizes reprodutoras 
de ovinos e caprinos.

O limite é de R$ 880 mil por to-
mador individual e para empreendi-
mento coletivo de R$ 2,64 milhões. 
O prazo para pagamento é de até 10 
anos, com até três anos de carência, 
e taxa de juros de 8,5% ao ano.

Pronamp
A contratação de crédito de cus-

teio do Pronamp (Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor), com 
prazo de reembolso de até dois anos, 
é destinada, exclusivamente, para 

retenção de matrizes ovinas e capri-
nas. O limite de custeio no programa 
é de R$ 1,5 milhão por beneficiário 
a taxa de juros de 7,5% ao ano. O 
custeio dessa linha de financiamento 
é de R$ 18 bilhões.

Já os recursos de investimento do 
Pronamp, que conta nesta tempora-
da com R$ 3,7 bilhões, podem finan-
ciar reparos ou reformas de bens de 
produção e de instalações, aquisição 
de animais de serviço, desmatamen-
to, destoca e similares, inclusive 
aquisição, transporte, aplicação e 
incorporação de calcário agrícola 
em até 15% do valor do orçamento.

O limite de investimento é de R$ 
430 mil por beneficiário, com a taxa 
juros de 7,5% ao ano e prazo de até 
8 anos. 

A renda bruta anual para enqua-
dramento do médio produtor no Pro-
namp é de R$ 1,76 milhão.

Programa ABC
O programa ABC permite ao pe-

cuarista financiar a aquisição de 
ovinos e caprinos para reprodução, 
recria e terminação, limitada a 40% 
do valor do crédito.

O limite de financiamento por 
beneficiário é de R$ 2,2 milhões, 
com taxa de juros de 7,5% ao ano. 
O prazo de reembolso é de cinco a 
15 anos, conforme o projeto. O Pla-
no Agrícola e Pecuário deste ciclo 
contempla R$ 2,13 bilhões para o 
ABC.

Inovagro
No caso da ovinocaprinocultura, 

o crédito do Inovagro pode ser uti-
lizado para a automação, adequa-
ção e construção de instalações, 
inclusive a compra integrada ou 
isolada de máquinas e equipamen-
tos para essa finalidade, devendo 
o crédito ser concedido a benefici-
ário que atue na atividade há mais 
de um ano. O criador pode também 
comprar matrizes e reprodutores, 
com certificado de registro gene-
alógico, emitido por instituições 
habilitadas.

O programa conta com R$ 1,26 
bilhão no período 2017/2018. O limi-
te é de R$ 1,1 milhão por tomador, 
taxa de juros de 6,5% a.a. e prazo de 
reembolso de até 10 anos, incluídos 
até três anos de carência.

Quando se trata de financiamen-
to para aquisição de matrizes e re-
produtores, o reembolso para esses 
itens deve ocorrer em até cinco anos, 
devendo o pagamento da primeira 
prestação ocorrer em até 12 meses 
após a contratação.

O Brasil tem um rebanho de 18,4 
milhões de ovelhas. A região Nordes-
te abrange 61% do total, com 11,1 
milhões de animais, seguido do Sul, 
com 4,8 milhões (26%). Já o plantel 
de cabras está estimado em 9,6 mi-
lhões de cabeças, sendo os estados 
da Bahia e Pernambuco os maiores 
produtores.

(Com informações do Mapa)

 FotoS | REPRoDUÇÃo
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ENÉTICAG
Curso de 4 dias aborda melhoramento genético em bovinos
De 11 a 14 de julho, é uma das atividades do projeto de transferência de tecnologia do Programa de Melhoramento de Gado de Corte

O tradicional curso de melho-
ramento de gado de corte 
Embrapa - Geneplus atinge, 

em 2017, a sua 29ª edição. Com 
foco principal em genética, porém 
inserida em um amplo contexto de 
sistema de produção, o encontro 
acontece entre os dias 11 a 14 de 
julho na Embrapa Gado de Corte, em 
Campo Grande (MS). Com realização 
da Embrapa e Geneplus Consultoria 
Ltda., o evento conta com o supor-
te da Fundação de Apoio à Pesquisa 
Agropecuária e Ambiental (Funda-
pam) e participação da Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (UEMS), Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS) e Universidade Brasil.

O objetivo desta edição, segundo 
o melhorista e pesquisador Antônio 
Rosa, um dos organizadores do even-
to, é proporcionar aos participantes 
uma oportunidade para atualização 
técnica e discussão de temas que 
possam contribuir para a melho-
ria da produtividade, qualidade de 
produto e para a redução de cus-
tos. “São estratégias que devem ser 
aprimoradas permanentemente e, 
em especial, em momentos de crise, 
como atualmente, com seus reflexos 

negativos para toda a cadeia produ-
tiva, principalmente, para o produtor 
rural”, ressalta. Para isso, a capaci-
tação é indicada a profissionais da 
rede de assistência técnica pública e 
privada, associações de criadores e 
centrais de inseminação, criadores, 
técnicos em agropecuária, acadêmi-
cos de ciências agrárias.

A programação dos dias 11, 12 e 
13 será realizada no auditório Nelore 

da Embrapa, com palestra de aber-
tura abordando o cenário da cadeia 
produtiva da carne bovina e suas 
perspectivas, a partir das 8 horas. 
Em seguida, serão tratados temas re-
levantes para o sistema de produção, 
como os recursos genéticos (raças 
bovinas), o cruzamento entre raças, 
o uso estratégico de pastagens e su-
plementação alimentar, o controle 
sanitário, a reprodução e suas bio-

técnicas, o bem estar animal e a ges-
tão do negócio.

Os dados de campo trabalhados 
para se chegar as estimativas dos va-
lores genéticos dos animais, expres-
sos em DEP (Diferença Esperada na 
Progênie) também estarão presentes 
e, finalmente, as informações inclu-
ídas nos Sumários de Avaliação Ge-
nética para o aprofundamento dos 
conceitos e aplicações de seleção 
e para a elaboração dos planos de 
acasalamento. Já no dia 14, as ati-
vidades de campo tomam a manhã, 
na fazenda Modelo da Embrapa, em 
Terenos (MS), com a unidade de de-
monstração de seleção - “Rebanho 
Nelore PO”; e à tarde, na Sede da 
Embrapa, com os rebanhos Caracu 
e Senepol.

O curso é uma das atividades do 
projeto de transferência de tecnolo-
gia do Programa de Melhoramento 
de Gado de Corte, integrante de uma 
iniciativa maior, denominada Arranjo 
MaxiBife. Com carga-horária de 32 
horas são oferecidas 50 vagas. As ins-
crições para profissionais custam R$ 
460,00 e estudantes e participantes 
de edições anteriores (com comprova-
ção), R$ 230,00. Informações nos te-
lefones (67) 3027-6383 e 3042-6383 e 
site, www.embrapa.br/gado-de-corte

A Embrapa Recursos Genéti-
cos e Biotecnologia, unidade da 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) localiza-
da em Brasília, DF, promove no 
período de 16 a 18 de outubro de 
2017 o primeiro curso de Trans-
ferência Intrafolicular de Ovóci-
tos Imaturos (TIFOI) em Bovinos. 
A biotécnica, lançada no ano pas-
sado, apresenta todas as vanta-
gens da fecundação in vitro (FIV) 
com o benefício adicional de não 
precisar de laboratório para ser 
realizada. Ou seja, os criadores 
podem obter os embriões com 
a mesma rapidez e agilidade da 
FIV (um bezerro por semana a 
partir de uma única vaca doado-
ra) e ainda com redução de cus-
tos. A TIFOI brasileira já resultou 

Embrapa de Brasília oferece 1º curso sobre técnica TIFOI

no nascimento de três bezerros na 
Fazenda Sucupira (foto), campo ex-
perimental da Embrapa localizado 
em Brasília (DF). O sucesso da téc-
nica gerou o registro da marca junto 
ao Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI).

O curso é voltado exclusivamen-
te para médicos veterinários que já 

tenham experiência em aspiração 
folicular (OPU). Com carga horária 
de 28 horas, as aulas acontecerão 
das 8h às 12h e das 13h às 17h no 
Centro de Treinamento do Campo 
Experimental Sucupira - CES, Es-
trada Taguatinga/Núcleo Bandei-
rante, Brasília, DF. Há oito vagas 
disponíveis, e a Embrapa emitirá 
certificado de capacitação aos alu-
nos regularmente inscritos que 
concluírem integralmente o curso.

Curso será dividido em 
aulas teóricas e práticas
A coordenação técnica do curso 

é da pesquisadora da Embrapa Re-
cursos Genéticos e Biotecnologia, 
Margot Alves Nunes Dode, e o con-
teúdo programático inclui aulas te-
óricas e práticas. As aulas teóricas 

abordarão os seguintes assuntos: 
Situação da produção de embriões 
no Brasil: SOV, PIVE e perspectivas 
do uso da TIFOI; Conceitos gerais 
da fisiologia ovariana bovina e 
embriologia: ovogênese, matura-
ção ovocitária e desenvolvimento 
embrionário inicial; Princípios da 
aspiração folicular guiada por ul-
trassom (OPU); coleta e transfe-
rência de embriões (TE) e TIFOI; 
Avaliação de ovócitos e embriões; 
Seleção de “ovuladoras”: medidas 
foliculares com ultrassom (US) e 
Colour Doppler.

Mais informações podem ser 
obtidas no endereço: https://www.
embrapa.br/recursos-geneticos-e-
biotecnologia/busca-de-eventos

Ou pelo e-mail: cenargen.cur-
sos@embrapa.br

objetivo do curso é aprimorar aspectos técnicos da reprodução e melhorar a produtividade

 Foto | EMBRAPA gADo DE CoRtE
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Cadastro Ambiental Rural e áreas indígenas 
Um recente levantamento do Serviço 

Florestal Brasileiro divulgou que 11.569 
Cadastros Ambientais Rurais estaria so-
brepostos a terras indígenas homologadas 
de forma “parcial” ou completa, dados es-
tes que refletem certa insegurança jurídi-
ca na situação.

A notícia prossegue com uma suposta 
preocupação ode que o CAR implicaria re-
conhecimento de posse de pessoas decla-
rantes, citando, inclusive entendimentos 
judiciais, mas sem indica-los. O problema 
realmente seria apenas o Cadastro Am-
biental Rural e o suposto direito de posse 
dos declarantes?

A primeira correção que se faz neste 
discurso, resolve-se pelo próprio Código 
Florestal que, desde 2012 quando foi san-
cionado, orienta que “O cadastramento 
não será considerado título para fins de 
reconhecimento do direito de propriedade 
ou posse [...]” (art. 29, §2º, Lei Federal 
12561/2012). Portanto, o direito de pro-
priedade continuará sendo exercido pelas 
matrículas imobiliárias e não pelo CAR, 
como também o direito de posse será 
exercido por meio dos direitos neste sen-
tido (usucapião, usufruto, arrendamento, 
etc). 

A segunda observação e não correção 
é um pouco mais preocupante, já que, se 
de fato, esta sobreposição de tantas áreas 
entre tituladas e demarcadas prevalecer 
até depois do prazo estabelecido para o 
Cadastro Ambiental Rural, prestes a en-
cerrar-se em 31 de Dezembro deste ano, 
uma grande insegurança jurídica irá se 
perpetuar.

O Ministério do Meio Ambiente, ao 
editar a Instrução Normativa nº 02 de 
06/05/2014, garantiu que, se “Constatada 
a sobreposição, ficarão pendentes os ca-
dastros dos imóveis sobrepostos no CAR, 
até que os responsáveis procedam à reti-
ficação, à complementação ou à compro-
vação das informações declaradas, confor-
me demandado pelo órgão competente”, 
o que inclui áreas indígenas (art. 42, IX, 
IN 02/2014).

Neste ponto, ao falar em “responsá-

veis”, esta normativa ambiental é pre-
ocupante. Quem é o responsável pelas 
áreas em processo de demarcação? E 
como está o andamento dos processos 
de demarcação pendentes? 

De acordo com a Constituição Fede-
ral, é a União! Isto porque o art. 231, 
descreve claramente “ [...] competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens”.Mais es-
pecificamente, o Decreto Federal nº 
1.775/1996 que regulamenta os proces-
sos de demarcação de terras indígenas 
atribui tal responsabilidade ao órgão 
federal de assistência ao índio, a Funai.

O processo demarcatório só termina 
com a homologação da área demarcada 
por “Decreto”, depois de longo trâmite 
chancelado pelo Ministro da Justiça (Art. 
5º, Decreto 1775/96). O que se define 
por portaria do Ministro da Justiça, é 

parte do processo demarcatório, ou seja, 
apenas os limites da terra indígena (art. 
2º, §10º, I, Decreto 1775/96).

É visível a insegurança jurídica, por-
tanto, pois manter o Cadastro Ambiental 
Rural de um proprietário, em situação de 
“pendência” por território indígena em 
processo de demarcação ainda não con-
cluído por decreto, tão somente com limi-
tes estabelecidos em portaria, representa 
ameaça à direitos líquidos e certos, sujei-
tos à mandado de segurança, já que, além 
da ameaça ao direito de propriedade, mo-
dificado apenas após o devido processo 
legal, pode até mesmo haver responsabi-
lização ambiental do declarante irregular 
no CAR.

Recomenda-se toda a cautela nes-
tes casos, pois a segurança jurídica das 
atividades agrárias depende de fatores 
fundiários, contratuais, ambientais, tra-
balhistas, tributários e demais aspectos 
legais que demonstram um momento de 
atenção quanto à GESTÃO, no caso do 
CAR, neste momento, já é considerado 
INSTRUMENTO DE MERCADO, entre a 
negociação de propriedades por compra e 
venda, arrendamentos, parcerias e demais 
investimentos.

PEDRO PUTTINI MENDES é Consul-
tor Jurídico no Agronegócio, Palestrante 
e Professor de Direito do Agronegócio, 
Membro e Representante da UBAU – 
União Brasileira de Agraristas, Membro 
Fundador da UBAA – União Brasileira da 
Advocacia Ambiental, Ex-Presidente da 
Comissão de Assuntos Agrários e Agro-
negócio da OAB/MS,Tutor de Legislação 
Agrária; Políticas Públicas para o Agrone-
gócio; e Responsabilidade Socioambiental 
no Senar/MS. Coordenador de Cursos de 
Extensão em Direito Aplicado ao Agrone-
gócio. Graduado em Direito, Pós-Gradua-
do em Direito Civil e Processo Civil, ex-
tensão em Direito Agrário, Licenciamento 
Ambiental e Gestão Rural, Mestrando em 
Desenvolvimento Local com ênfase em Go-
vernança Colaborativa de Políticas Públi-
cas para o Agronegócio. 
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Parceria entre Acrissul e ABCZ promove 1ª Feira
Pró-Genética dias 24 e 25 de julho em Campo Grande

Pró-Genética vai ofertar touros melhoradores de ponta

A Acrissul (Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso do Sul) e a 
ABCZ (Associação Brasileira de 
Criadores de Zebu) firmaram uma 
parceria no mês passado que permite 
a realização de diversos eventos em 
conjunto, como palestras, workshops, 
cursos, entre outros. A primeira rea-
lização desta parceria é a Feira Pró-
Genética, que acontece nos dias 24 e 
25 de julho em Campo Grande (MS), 
no Parque de Exposições Laucídio 
Coelho, sede da Acrissul.

O Mato Grosso do Sul tem mais 
de 16 milhões de cabeças de bovinos 
e é reconhecido pela qualidade gené-
tica do gado selecionado, do rebanho 
comercial e da carne produzida pelos 
animais representados quase na tota-
lidade por raças zebuínas. O perfil 
pecuário do Estado é o de possuir, na 
maioria, grandes rebanhos criados em 
sistemas extensivos e semi-extensivos, 
mas há também um volume repre-
sentativo de famílias inseridas nas 
atividades pecuárias de subsistência 
e produtores que trabalham em mó-
dulos menores recebidos em projetos 
de assentamento onde, além de agri-
cultura, também é desenvolvida a bo-
vinocultura.

Em outubro do ano passado uma 

Para  atingir  seus  objetivos,  
o  programa  trabalha  com  a  
oferta  de  touros melhoradores, 
como meio de carrear genética 
superior para os segmentos de 
produção.

O modelo “touro” foi adota-
do pelo fato de que, tecnicamen-
te, no mínimo  75%  da  mudan-
ça  genética  em  uma  população  
ocorre  via  touro.  Isso  é  facil-
mente  comprovado  quando  se  
considera  a  maior  capacidade 
biológica de um reprodutor em 
deixar maior número de  descen-
dentes do que a matriz, em uma 
mesma unidade de tempo. 

Na prática, isso quer dizer 

que o touro de baixa qualidade gené-
tica usado na propriedade irá trans-
mitir essa inferioridade em escala. O 
simples fato de trocar um touro sem 
padrão genético por outro de genéti-

ca  superior  é  suficiente  para,  em  
apenas  uma  safra,  alterar  positi-
vamente  o  perfil  do  rebanho.  A  
oferta  dos  touros  tem  sido  feita, 
preferencialmente, através da rea-
lização de feiras comerciais, onde  
selecionadores  (ofertantes)  e  pe-
quenos  e  médios  produtores rurais  
(compradores)  são  convidados  a  
participar.  

A  negociação é  livre,  mas  pela  
missão  do  programa,  o  preço  su-
gerido  para  a comercialização dos 
animais é correspondente de 40 a 60 
@ de boi gordo, variando em fun-
ção da natural diferença existente 
entre os animais.  Outros  modelos  
são  previstos  dentro  do  progra-

ma,  como leilões e Pró-Genética 
online.

A chancela Pró-Genética nos 
eventos, busca  a  mobilização  dos  
pequenos  e  médios  produtores,  
através dos  parceiros  envolvidos  e  
especialmente  ao  órgão  de  exten-
são rural.  O Pró-Genética online 
consiste em um sistema eletrônico 
no qual os criadores disponibilizam 
seus touros para consulta pública. 

É um sistema em expansão que 
dispensa operações de montagem 
de  feiras,  transporte  de  animais  
e  deslocamentos  de  vendedores e  
compradores,  permitindo  o  acesso  
a  touros  melhoradores  por  produ-
tores, em todo território nacional.

primeira feira foi organizada na cida-
de de Paranaíba, município que fica 
há 422 quilômetros de Campo Gran-
de. No evento considerado um em-
brião do projeto foram vendidos 13 
reprodutores PO com registro gene-
alógico definitivo e vistoriados pelos 
técnicos da ABCZ para certificar os 
pré-requisitos de ter idade entre 18 e 
42 meses com andrológico positivo 
e exames negativos para brucelose e 
tuberculose.    

“O Pró-Genética no Mato Grosso 
do Sul traz uma grande opção para 
contemplar todos os pecuaristas do 
Estado, principalmente aqueles que 
não têm acesso aos leilões. As fei-
ras de touros têm como vantagens 
a diversidade de oferta, as formas 
de negociação e as linhas de crédito 

adequadas para atender os pequenos 
e médios criadores. Nossa expectativa 
é suprir os anseios e a demanda de ge-
nética por parte desse público forma-
do por pequenos e médios produtores 
rurais”, disse o gerente do Escritório 
Técnico Regional de Campo Grande, 
o médico veterinário Adriano Garcia.

O QUE É O PROGRAMA
O Pró-Genética é um programa 

concebido pela ABCZ e apoiado pelos 
governos federal, estaduais e munici-
pais, órgãos de pesquisa, de extensão 
rural, de defesa sanitária animal e de 
capacitação e formação de mão-de-
obra rural, que tem como missão con-
tribuir para o aumento da produção 
sustentável de carne e leite de origem 
bovina no país.

Os objetivos do programa podem 
ser resumidos em:

– Aumentar a produção de carne e 
leite nas pequenas e médias proprie-
dades rurais, através do uso de touros 
melhoradores.

– Proporcionar ao pequeno e mé-
dio produtor rural possibilidades de 
aumento de renda, através da melho-
ria da produtividade e, consequente-
mente, da qualidade do seu padrão 
social.

– Estimular os governos munici-
pais, estaduais e federal a criar po-
líticas públicas de fomento e apoio 
financeiro aos pequenos e médios 
produtores rurais.

– E por último, mas não menos 
importante, estabelecer uma cone-
xão real e contínua entre o segmento 
da produção de genética especializa-
da (os chamados rebanhos “elite”) 
e a base da produção (rebanhos co-
merciais), de forma a garantir o flu-
xo de genética superior para a base 
produtiva. Além disso, essa conexão 
deve permitir, no médio prazo, que 
os rebanhos comerciais retroalimen-
tem o segmento da seleção com suas 
demandas reais, contribuindo dessa 
forma para um alinhamento de es-
forços.
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ExpoMS Rural começa a
definir calendário de shows;

feira terá ExpoNelore e agenda
dedicada a esportes equestres

Em sua segunda edição, Copa Acrissul de Laço Comprido já entrou para o calendário dos grandes eventos de MS; prova de ranch sorting e de três tambores ganham mais espaço

Associação de criadores prepara mais uma participação de peso da raça nelore na ExpoMS

Foto | ARQUIVo VIA LIVRE

FotoS | ARQUIVo VIA LIVRE E REPRoDUÇÃo

Depois do sucesso absoluto da 
Expogrande deste ano, a Acrissul já 
agendou a data para a realização da 
ExpoMS Rural 2017. Segundo Jona-
tan Pereira Barbosa, presidente da en-
tidade, a já tradicional exposição no 
calendário de Campo Grande acon-
tece de 23 de agosto a 3 de setembro, 
no  Parque de Exposições Laucídio 
Coelho. 

A Nelore MS (Associação Sul-ma-
to-grossense dos Criadores de Nelore) 
já prepara para promover a ExpoNe-
lore 2017, dentro do calendário da Ex-
poMS Rural, quando selecionadores 
de todo o Brasil e empresas do agro-
negócio reúnem-se para participar da 
grande mostra da raça Nelore de Mato 
Grosso do Sul e uma das melhores ex-
posições agropecuárias do Brasil.

A realização da ExpoMS Rural é, 
inclusive, prevista em lei municipal e 
conta este com a parceria da Prefeitu-
ra  de Campo Grande.

No dia 26 de agosto, segundo Jona-
tan, dia do aniversário da Capital, os 

festejos serão no Parque de Exposições 
Laucídio Coelho. A agência responsá-
vel já está contratando os artistas e a 
ExpoMS Rural terá grandes nomes da 
música nacional em sua arena de shows, 
a exemplo da Expogrande deste ano. Já 
estão confirmados os shows da cantora 
Anitta e da dupla Simone e Simaria.

EsPORtEs EQUEstREs
Além dos shows, durante a Ex-

poMS Rural acontece mais uma etapa 
da 2ª Copa Acrissul de Laço Compri-
do, que tem reunido cerca de 400 laça-
dores em cada disputa nas categorias 
coringa, bandeira, mirim, amazonas e 
amazonas mirim. Além de participan-
tes do Mato Grosso do Sul, etapa nos 
dias 25 a 27 de agosto recebe laçadores 
de Mato Grosso, São Paulo e Paraná. 
Nos dias 21, 22 e 23 de outubro acon-
tece a grande final da Copa.

Na etapa de julho da Copa Acris-
sul de Laço Comprido o resultado foi 
o seguinte: o primeiro lugar da taça 
ouro ficou com o Rancho Canaã; em 

segundo ficou a equipe da Acrissul. 
Na taça prata o primeiro lugar ficou 
com o Rancho Santa Luzia; o segun-
do com o Rancho do Bigode. Na taça 
bronze o primeiro lugar ficou com a 
equipe do Rancho 2R e o segundo 
com a Fazenda Esplanada.

No dia 19 de agosto o Parque de 
Exposições Laucídio Coelho recebe 
mais uma etapa do Campeonato Es-
tadual de Ranch Sorting e também 
do sul-mato-grossense de laço curto, 
com previsão de participação de 140 
cavaleiros.

O Parque de Exposições Laucí-
dio Coelho tem a primeira arena de 
ranch sorting in door do Estado, pista 

inaugurada no final do ano passado 
pelo presidente da Acrissul, Jonatan 
Pereira Barbosa. 

Nos dias 1, 2 e 3 de setembro a 
exposição recebe a 1ª Prova Quarteto 
dos 3 Tambores e ainda está prevista 
para outubro a Semana do Cavalo.

“Ao estilo da Expogrande, a Ex-
poMS Rural deverá repetir o desem-
penho do ano passado, quando atraiu 
grande número de expositores de ani-
mais das mais diversas raças de bo-
vinos e equinos”, finalizou Jonatan.

sERVIÇO:
Mais informações na Acrissul pelo 

telefone (67) 3345-4200.

De 23 de agosto a 3 de setembro
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Governo reduz de 12% para 7% ICMS para gado em pé
O governador Reinaldo Azambuja 

no dia 21 de junho com representan-
tes do setor produtivo, deputados e 
secretários para discutir e apresentar 
os estudos que basearam a decisão. A 
medida, que diminui o ICMS de 12% 
para 7%, começou a valer a partir do 
dia 1º de julho e vale por 90 dias.

Segundo o presidente da Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul), Jonatan Pereira Bar-
bosa, presente na reunião, o merca-
do está travado desde o escândalo da 
JBS. “Primeiro foi aquele absurdo da 
Operação Carne Fraca, depois a bitri-
butação com o Funrural, e então essa 
questão. Tudo isso deixou o produtor 
apreensivo com a venda”, falou.

São em torno de 300 mil cabeças 
de gado paradas no Estado, com um 
único grupo respondendo por 45% 
dos abates e com pagamento somen-
te a prazo. Esses fatores deixaram os 
pecuaristas sem opção de venda.

“A nossa solicitação ao governa-
dor Reinaldo Azambuja foi pensan-
do em escoar o gado que está pronto 
no pasto e não está gerando receita, 
pelo contrário, está gerando despesa 
ao produtor. Essa queda no imposto 
vai aumentar a competitividade do 
gado sul-mato-grossense e diminuir 
os impactos econômicos causados 
por essa crise. Além de contribuir para 
a arrecadação do governo, porque o 
boi parado não vai gerar nada, mas 
se conseguimos negociar, o estado 
arrecada”, afirmou o presidente da 
Acrissul.

O Governo de Mato Grosso do 
Sul dará mais estímulo ao mercado 
de exportações de gado vivo. Para 
aumentar a arrecadação estadual, o 

Governador Reinaldo Azambuja, deputados e representantes do setor produtivo do Estado

Acrissul recebe palestra do Rally da Pecuária no dia 17 de agosto

governador Reinaldo Azambuja assu-
miu com o setor produtivo compro-
misso de reduzir a alíquota do ICMS 
incidente nas operações interestaduais 
de gado em pé de 12% para 7% du-
rante 90 dias, contados a partir de 1º 
de julho.

A medida foi anunciada na quar-
ta-feira (21.6) após reunião com re-
presentantes da Famasul (Federação 
da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul), do MNP (Movimento 
Nacional de Produtores), da Acrissul 
(Associação dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul) e da Fenapec (Fren-
te Nacional da Pecuária de Corte). 
Também participaram das tratativas 
deputados estaduais e secretários de 
governo.

Para tomar a decisão de diminuir 
momentaneamente a alíquota do 
ICMS das exportações de gado em 

pé, o Governo realizou estudos que 
levaram em consideração dados apre-
sentados por instituições do agrone-
gócio. Segundo elas, um único grupo 
empresarial responsável por 45% dos 
abates em Mato Grosso do Sul parou 
de comprar animais à vista para fazer 
pagamentos a prazo, geralmente em 
30 dias, acarretando no aumento do 
rebanho parado no pasto.

“Existe um represamento de gado 
no pasto. O mercado está travado e 
nós temos que fazer uma dinâmica 
para evitar esse boi estagnado, que 
só gera prejuízo ao produtor que não 
vende, ao Estado que não arrecada e 
ao consumidor que não tem a carne 
que gostaria”, atestou o presidente da 
Acrissul, Jonatan Barbosa.

Conforme o dirigente da Famasul, 
Maurício Saito, com a alteração da 
alíquota na operação interestadual do 

gado vivo, Mato Grosso do Sul vai 
se igualar aos estados de São Paulo, 
Mato Grosso, Tocantins e Paraná – 
que já praticam 7% de tributação. 
Para ele, a equivalência com os esta-
dos fornecedores vai estimular a saí-
da do boi sul-mato-grossense. “E esse 
estímulo automaticamente se reverte 
em receita ao Mato Grosso do Sul”, 
pontuou.

Segundo o governador Reinaldo 
Azambuja, com a diminuição anun-
ciada, o Governo vai dar uma possibi-
lidade a mais para que os produtores 
possam escoar o rebanho. “Vamos 
dar uma alternativa ao mercado, mo-
mentaneamente, por 90 dias, para co-
mercializarmos esse gado represado”, 
reforçou. Reinaldo ainda frisou que 
a medida é oportunidade de aumen-
to de receita, já que o rebanho está 
parado.

O compromisso do governador 
Reinaldo Azambuja foi assumido 
em reunião solicitada pela Famasul 
e Acrissul. Também participaram do 
encontro os deputados estaduais Ju-
nior Mochi (presidente da Assembleia 
Legislativa), Beto Pereira, Coronel 
Davi, Eduardo Rocha, Felipe Orro, 
Flávio Kayatt, Mara Caseiro, Marcio 
Fernandes, Maurício Picarelli, One-
vam de Matos, Paulo Corrêa, Rinal-
do Modesto e Zé Teixeira; além dos 
secretários estaduais de Fazenda, 
Marcio Monteiro; de Meio Ambien-
te, Desenvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar, Jaime 
Verruck; e de Governo e Gestão Es-
tratégica, Eduardo Riedel.

(Colaboram Luciana Petelinkar, da 
assessoria da Acrissul e, Bruno Chaves 
e Diana Gaúna, da Subsecom)

Foto | CHICo RIBEIRo | SUBSECoM

O Rally da Pecuária 
avalia em agosto as 
condições de pasta-
gens e os modelos de 
produção de carne bo-
vina em Mato Grosso 
do Sul. No dia 16, as 
visitas serão feitas em 
Camapuã. 

No dia 17, a partir de 9h30, a coordenação do 
evento se apresenta no Parque Laucídio Coelho, 
da Acrissul. O coordenador, Maurício Palma No-
gueira, ministra, no auditório da entidade, uma 
palestra para os convidados e participa de mesa-
redonda aberta a pecuaristas, técnicos estudan-
tes e lideranças do setor pecuário. O evento será 

transmitido ao vivo pelo Canal do Boi.  
Ainda no dia 17, a expedição segue para Três 

Lagoas, onde pernoita. No dia seguinte, os técni-
cos seguem para São José o Rio Preto(SP).

Para o presidente da Acrissul, Jonatan Barbo-
sa, ao revelar, com detalhes, o retrato da pecuária 
e seus sistemas de produção, Mato Grosso do Sul 
o rally pode dar um norte para o planejamento e 
para a gestão o negócio. 

A expedição é organizada pela Agroconsult, 
empresa e consultoria em agropecuária. Trata-se 
da maior expedição técnica privada do país com 
o objetivo de retratar a bovinocultura de corte nas 
principais regiões produtoras.

O QUE É O RALYY
Equipes de técnicos e pesquisadores percor-

rem mais de 60 mil quilômetros em onze esta-
dos. A programação inclui visitas a fazendas 
de produção pecuária, num levantamento com-
pleto das áreas de cria, recria, engorda e con-
finamento. Durante a expedição, são colhidas 
informações para integrar uma base de dados 
sobre o atual modelo de gestão da pecuária de 
corte do país.

O Rally da Pecuária é realizado desde 2004. 
As esquipes visitam pecuaristas, mapeando e foto-
grafando as pastagens, levando em consideração 
informações como a homogeneidade do pasto, 
volume de massa, população de plantas, altura 
do capim, presença de erosão, plantas invasoras, 
além de um histórico de utilização dessas pasta-
gens relatado pelos produtores.
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Palavra do Presidente
JONATAN PEREIRA BARBOSA – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO DO SUL
E SECRETÁRIO DA FENAPEC (FRENTE NACIONAL DA PECUÁRIA)

O agronegócio é o retrato de 
um Brasil que funciona

Num retrospecto rápido de 
desempenho de setores da eco-
nomia, nenhum deles registrou 
resultados positivos como o setor 
agropecuário. Se é verdade que 
contra fatos não há argumentos, 
como diz o velho ditado popular, 
os fatos gerados pelo agronegó-
cio demonstram, sem sombras de 
dúvidas, que enquanto o País fala 
e vive em crise, o setor rural tra-
balha e fecha no azul, apesar de 
todas as turbulências.

Nesse retrospecto proposto é 
preciso lembrar que só este ano 
o setor rural enfrentou os efeitos 

nocivos da famigerada Operação 
Carne Fraca; foi vítima da decisão 
política e nenhum pouco jurídica 
do Supremo Tribunal Federal que 
tornou legal a cobrança do Funru-
ral, numa sentença nebulosa e até 
hoje pouco explicada, já que havia 
uma decisão anterior do próprio 
STF no sentido de considerar a co-
brança abusiva por bitributação; 
depois, especifi camente a pecuá-
ria sofreu os revezes da delação 
premiada dos irmãos Batista, o 
que expôs definitivamente todo 
um esquema de manipulação de 
mercado por trás do Grupo JBS, 

hoje ainda o maior comprador da 
carne bovina brasileira. Por fi m, a 
pecuária ainda sofreu com o em-
bargo da carne in natura brasileira 
pelo governo dos Estados Unidos, 
num boicote sem razão, que aca-
bou causando menos estragos que 
o esperado.

Por outro lado, como dito que 
contra os fatos não há argumen-
tos, está aí o mês de junho que 
não deixa dúvidas – a exportação 
de carnes registrou o seu melhor 
resultado do ano, contrariando 
todas as expectativas. Historica-
mente, ainda, com esse resultado a 
balança comercial brasileira, gra-
ças ao agronegócio, registra o seu 
melhor desempenho desde 1989, o 
que deve modifi car todas as pros-
pecções do mercado para 2017.

Antes disso, ainda, o setor rural 
já comemorava dois outros grandes 
resultados: ao contrário dos seto-
res da indústria, comércio e ser-
viços, o setor primário foi o único 

que registrou crescimento do PIB 
no primeiro trimestre desse ano 
(de 13,4% ), em relação ao ano pas-
sado, sendo o melhor desempenho 
em termos trimestrais desde 1996. 
Ainda neste diapasão, também o 
setor rural é o único que tem re-
gistrado saldo positivo na criação 
de novas vagas de trabalho.

É com esses resultados e pen-
sando de forma positiva que a 
Acrissul não tem medo de con-
tinuar promovendo suas feiras 
agropecuárias. Estamos nos pre-
parando para a ExpoMS Rural, 
que acontece de 23 de agosto a 3 
de setembro, depois de uma Expo-
grande de grandes negócios e de 
bons resultados.

E é com essa mesma fé no agro-
negócio que, atendendo aos apelos 
de várias lideranças do setor, es-
tamos colocando nosso nome no-
vamente para disputar a reeleição 
frente à nossa querida Acrissul. 
Um grande futuro nos espera.

Portaria amplia circulação de animais no Parque Laucídio Coelho
Na manhã do dia 1º de junho 

Jonatan Pereira Barbosa, presi-
dente da Acrissul (Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul), 
conseguiu em reunião com Lucia-
no Chiochetta, diretor presidente 
da Agência Estadual de Defesa Sa-
nitária, Animal e Vegetal (Iagro), 
a regulamentação do cadastro de 
Inspeção Sanitária (IS) pela portaria 
IAGRO/MS nº 3561.

No parecer técnico emitido pela 
Iagro, consta que “não há qualquer 
impedimento legal e técnico que 
proíba a regularização do estoque 
de animais em recintos de aglome-
ração”.

A decisão histórica permite que 
animais possam circular pelo Par-
que de Exposições Laucídio Coe-
lho sem precisar aguardar o perí-
odo de exposição. “Isso nunca foi 
conseguido pela Acrissul. Agora 
nós temos a liberdade de movi-
mentação de animais com total 
autonomia. Podemos ter escola de 
esportes equestres, além de fazer 
movimentação de gado”, explica 
Jonatan Barbosa.

Livre movimentação agora permite a promoção de eventos e outras ati vidades, como a equoterapia, fora dos calendários ofi ciais

De acordo com o parecer técni-
co, o produtor interessado deverá 
cumprir todos os requisitos para 
abertura da ficha sanitária e in-
serção do estoque previstos na 
Portaria 3561, e destaca ainda 
que o trânsito de animais deve 
ser regular, com emissão de e-
GTA acompanhada dos exames 

necessários entre outros.

ACADEMIA EQUEstRE
A Acrissul já tem uma parceria 

preparada para a escola de esportes 
equestres. Juntamente com a Mon-
tana Academia Equestre, irá ofere-
cer aulas de equoterapia, horse pila-
tes, trail, três tambores, seis balizas, 

ranch sorting, laço comprido, além 
de outras modalidades.

A Acrissul irá disponibilizar 10 
vagas sociais para atender pessoas 
carentes para equoterapia. As de-
mais serão abertas para o público em 
geral. “Isso mostra a preocupação da 
Acrissul pelo lado social além do ins-
titucional”, afirma o presidente.
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Leguminosas eliminam 
a aplicação de nitrogênio 
em fl orestas de eucalipto

Segundo estudos recentes, o uso de leguminosas plantadas em consórcio 

resultam numa economia de até R$ 500,00 por hectare

 FotoS | gUILHERME CHAER | EMBRAPA AgRoBIoLogIA

Com o consórcio eucalipto-acácia, os pesquisadores constataram, ainda, uma série de benefí cios...

Plantar leguminosas em consórcio 
com eucalipto elimina a necessi-
dade de aplicação de adubo ni-

trogenado. Foi o que demonstrou estudo 
conduzido no campo experimental da 
Embrapa Agrobiologia (RJ). Os cientis-
tas analisaram o impacto da leguminosa 
arbórea Acacia mangium na plantação 
de florestas de eucalipto. A produção 
de madeira foi similar à obtida com o 
monocultivo que recebeu adubação. A 
economia com fertilizantes foi em tor-
no de R$ 500 por hectare, considerando 
uma aplicação de 100 quilos de nitrogê-
nio por hectare nos plantios. “Ao combi-
nar essas duas espécies, temos um custo 
menor de implantação, aumentamos a 
produção de biomassa e a diversidade 
de formas de vida no solo”, explica Gui-
lherme Chaer, pesquisador da Embrapa 
e um dos responsáveis pelo estudo.

Além da economia com fertilizantes, 
outro fator positivo desse consórcio é 
que a curva de incremento em diâmetro 
das árvores mostra que o eucalipto não 
apresenta sinais de estagnação até os 60 
meses, diferentemente do monocultivo. 
“Consequentemente, a idade de corte 
pode ser estendida, permitindo a pro-
dução, em prazo relativamente menor, 
de peças de eucalipto apreciadas pelo 
mercado de madeira serrada, no qual 
toras com maior diâmetro são requeri-
das e alcançam maior valor comercial”, 
explica o pesquisador.

Os pesquisadores constataram, ain-
da, uma série de benefícios ecológicos, 
como o aumento do carbono, da ferti-
lidade e da diversidade de microrganis-
mos do solo. “Em parceria com pesqui-
sadores do Instituto de Microbiologia 
da Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro, conseguimos constatar que, sob 
condições de consórcio, há uma maior 
diversidade de bactérias e fungos, que 
acelera a ciclagem de nutrientes do sis-
tema, retroalimentando a floresta, que, 
por sua vez, cresce de forma mais efi-
ciente”, argumenta Chaer.

A pesquisa comparou quatro tipos 
de manejo ao longo de seis anos: mo-
nocultivo de eucalipto tradicional com 
uso de adubo nitrogenado, semelhante 
a 99% dos plantios do País; monocul-
tivo de eucalipto, mas sem uso de adu-
bo nitrogenado e dois consórcios de 
eucalipto com a Acacia mangium sem 
uso de adubo nitrogenado, porém com 
variação na densidade de plantas por 
hectare. “Logo nos primeiros anos do 
experimento, percebemos os benefícios 
da leguminosa sobre o crescimento do 
eucalipto, que evoluía tão bem quanto 
na área adubada”, relata Chaer.

A Acacia mangium é uma legumino-
sa arbórea originária da região nordeste 
da Oceania, mas muito usada no Sudes-
te Asiático para diversos fins. No Brasil, 
a espécie se espalhou por vários estados, 
especialmente por sua rusticidade e ap-
tidão de se desenvolver em ambientes 
muito degradados. Mas o impacto do 
plantio consorciado de eucalipto com 
acácia era, até então, pouco conhecido. 
A pesquisa revela que, em solos pobres 

e de baixo nível de fertilidade, esse sis-
tema de plantio apresenta os melhores 
resultados, ou seja, onde as espécies de-
monstram mais “complementariedade” 
do que “competição” entre elas. “A ca-
pacidade de fixar o nitrogênio do ar da 
espécie Acacia mangium é um exemplo 
dessa interação, e faz com que o aporte 
desse nutriente seja muito alto nos dois 
primeiros anos do plantio, o que acaba 
suprindo as plantas até o final do ciclo”, 
explica o pesquisador Fabiano Balieiro, 
da Embrapa Solos.

Potencial para 
pequenos produtores
Os pesquisadores avaliam que o 

consórcio tem potencial de uso para o 
pequeno produtor que planta eucalipto 
para fins locais de produção de energia 
e comércio de madeira, por exemplo. 
“Em solos pobres em nutrientes, como 
áreas de morros no Rio de Janeiro, o 
consórcio eucalipto/acácia pode resul-
tar em florestas mais produtivas do que 
em um sistema de monocultivo de eu-
calipto, para o qual seria ainda preciso 
um aporte expressivo de nitrogênio via 
adubação”, afirma Chaer.

Estudos de viabilidade do consórcio 
em larga escala também estão sendo 
conduzidos por uma rede de pesquisa 
que envolve outras instituições além da ...ecológicos, como o aumento do carbono, da ferti lidade e da diversidade de microrganismos do solo
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A escolha pela Acacia mangium

A Acacia mangium é uma leguminosa arbórea originária da região nordeste da Oceania

Embrapa, como a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz da Uni-
versidade de São Paulo (Esalq-USP), o 
Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Dé-
veloppement (CIRAD/França), além 
de diversas empresas do setor florestal.

Segundo Chaer, apesar dos bene-
fícios conhecidos do consórcio, sua 

adoção por grandes empresas do setor 
florestal é complexa, pois exige adapta-
ções no processo produtivo que vão des-
de  equipamentos utilizados na colheita 
até os processos industriais envolvidos 
na produção da polpa de celulose e do 
papel, por exemplo.

“Outro gargalo é a obtenção de ma-
teriais genéticos superiores de Acacia 

mangium, os quais poderiam ser ob-
tidos no Sudeste Asiático, região que 
tem um histórico de melhoramento 
genético da espécie, como ocorreu no 
Brasil para o eucalipto”, ressalta Baliei-
ro. Ele afirma que no Brasil pouco se 
conhece sobre o potencial de uso dessa 
leguminosa. “A Acacia mangium pode 
representar novas divisas para o setor 

florestal, especialmente ao pequeno 
produtor. Para isso, é interessante que 
o País invista em parcerias com centros 
de pesquisas, universidades, empresas 
e indústrias ligadas ao setor florestal 
asiático e da Oceania.”

(Colaborou Guilherme Chaer 
| Embrapa Agrobiologia)

As duas espécies demonstram mais “complementariedade” do que “competição” entre elas

O pesquisador Fabiano Baliei-
ro explica que a Acacia mangium 
é bastante utilizada no Sudeste 
Asiático pelas indústrias movelei-
ra e de papel e celulose, assim 
como para a produção de carvão 
vegetal. Sua escolha para a pes-
quisa foi devido ao seu potencial 
econômico, já conhecido no ex-
terior, e ao seu potencial como 
fixadora de nitrogênio. “Outras 
leguminosas, exóticas e nativas, 
também podem e devem ser tes-
tadas no futuro, mas começamos 
com a acácia porque era a mais 
provável de dar certo, já que se 
trata da espécie mais plantada 
em diversos países da Ásia, por 
termos histórico de trabalho com 
a essência e também pelo interes-
se do setor florestal na pesquisa”, 
complementa. 

A possibilidade de aproveita-
mento das duas espécies faz com 
que o consórcio seja ainda mais 

vantajoso para o pequeno agricul-
tor, que além de reduzir os custos 
com adubação do eucalipto, passa 
a ter um outro produto para ge-
rar renda. “Já existe muito produ-
tor plantando acácia no Brasil, e 
suas propriedades para energia, 
por exemplo, são similares ou até 
superiores às do eucalipto”, es-
clarece Balieiro. 

Eucalipto no Brasil  
Segundo a Indústria Brasi-

leira de Árvores (Ibá), o setor 
florestal brasileiro de árvores 
plantadas ocupa uma área de 
7,8 milhões de hectares, sendo 
responsável por 91% de toda a 
madeira produzida para fins in-
dustriais no País. Os plantios de 
eucalipto representam 72% da 
área total de árvores plantadas 
e apresentaram um crescimento 
médio anual de 2,8% nos últimos 
cinco anos.

 FotoS | gUILHERME CHAER | EMBRAPA AgRoBIoLogIA
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Autorização para Intervenção em Área 
de Preservação Permanente

Natália G. MuNhoz CioCCa
Bióloga formada pela UNIRP e pós-graduada em 
Gerenciamento Ambiental pela ESALQ/USP.

RiCaRDo SpaDão
Engenheiro agrônomo pela Universidade de Taubaté 
e pós-graduado em Agronegócios pela FASAR.

As Áreas de Preservação Per-
manentes (APPs) estão defini-
das pelo Código Florestal, Lei 
12.651/2012 como: área protegi-
da, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológi-
ca e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, pro-
teger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas.

Vale lembrar que as áreas 
definidas com APPs pelo Código 
Florestal são: faixas marginais 
de qualquer curso d’água natu-
ral perene e intermitente, exclu-
ídos os efêmeros, o entorno dos 
reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou 
represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na li-
cença ambiental do empreendi-
mento, entorno das nascentes e 
dos olhos d’água perenes, encos-
tas ou partes destas com declivi-
dade superior a 45°, equivalente 
a 100% (cem por cento) na linha 
de maior declive, restingas, como 
fixadoras de dunas ou estabiliza-
doras de mangues, manguezais, 
em toda a sua extensão, bordas 
dos tabuleiros ou chapadas, topo 
de morros, montes, montanhas e 
serras, com altura mínima de 100 
(cem) metros e inclinação média 
maior que 25°e veredas.

Para utilizar ou explorar uma 

Área de Preservação Permanente 
somente o órgão ambiental esta-
dual competente pode autorizar, 
ainda assim, deve-se compro-
var que tal atividade tenha fins 
de utilidade pública, interesse 
social ou que seja considerada 
como atividade de baixo impacto 
ambiental conforme a Resolução 
CONAMA 369 de 28 de Março 
de 2006, na qual dispõe sobre os 
casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo 
impacto ambiental, que possibili-
tam a intervenção ou supressão 
de vegetação em Área de Preser-
vação Permanente-APP.

As atividades caracterizadas 
como utilidade pública são ati-
vidades ligadas à segurança na-
cional e proteção sanitária, como 
obras destinadas a serviço pú-
blico, seja para fins energéticos 
quanto abastecimento público, 
tais como: captação e represa-
mento. Enquanto as atividades 
relacionadas ao interesse social, 
englobam infraestruturas ligadas 
ao transporte, lazer, atividades 
educacional e cultural, atividades 
de pesquisa e extração de areia, 
argila e cascalho.

Já quando se trata de autori-
zação mais comumente requerida 
por interesse específico, ou parti-
cular, se enquadra a atividade de 
baixo impacto ambiental. Neste 
item tem como exemplo, peque-

nos acessos internos (como ponte) 
para travessia de animais, pessoas 
e carros sobre um curso d’água, 
acesso de pessoas ou animais 
para a obtenção de água e lança-
mentos de efluentes superficiais e 
retirada de produtos oriundos de 
atividades agroflorestal sustentá-
vel praticado na pequena proprie-
dade ou posse rural familiar.

Especificamente para imóveis 
rurais, o órgão ambiental com-
petente pode autorizar a inter-
venção em APP de diversas ati-
vidades consideradas de baixo 
impacto ambiental, tais como: 
a abertura de pequenas vias de 
acesso interno e suas pontes e 
pontilhões, quando necessárias à 
travessia de um curso de água, ou 
à retirada de produtos oriundos 
das atividades de manejo agro-
florestal sustentável praticado 
na pequena propriedade ou pos-
se rural familiar; implantação de 
instalações necessárias à capta-
ção e condução de água e efluen-
tes tratados, desde que compro-
vada a outorga do direito de uso 
da água, quando couber; implan-
tação de corredor de acesso de 
pessoas e animais para obtenção 
de água; implantação de trilhas 
para desenvolvimento de ecotu-
rismo; construção de rampa de 
lançamento de barcos e pequeno 
ancoradouro; construção de mo-
radia de agricultores familiares, 

remanescentes de comunidades 
quilombolas e outras populações 
extrativistas e tradicionais em 
áreas rurais da região amazônica 
ou do Pantanal, onde o abasteci-
mento de água se dê pelo esforço 
próprio dos moradores; constru-
ção e manutenção de cercas de 
divisa de propriedades; pesquisa 
científica, desde que não interfira 
com as condições ecológicas da 
área, nem enseje qualquer tipo 
de exploração econômica direta, 
respeitados outros requisitos pre-
vistos na legislação aplicável; co-
leta de produtos não madeireiros 
para fins de subsistência e pro-
dução de mudas, como sementes, 
castanhas e frutos, desde que 
eventual e respeitada a legislação 
específica a respeito do acesso a 
recursos genéticos; plantio de 
espécies nativas produtoras de 
frutos, sementes, castanhas e ou-
tros produtos vegetais em áreas 
alteradas, plantados junto ou de 
modo misto; outras ações ou ati-
vidades similares, reconhecidas 
como eventual e de baixo impacto 
ambiental pelo conselho estadual 
de meio ambiente.

Desta forma, havendo interes-
se em realizar qualquer atividade 
citada, cabe ao proprietário ru-
ral solicitar o uso junto ao órgão 
ambiental estadual para deixar o 
imóvel regular e livre de autua-
ções ambientais.
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J
unho foi um período de transição para o mer-
cado lácteo: as altas de preços foram mais pon-
tuais, enquanto os movimentos de estabilidade 
e queda ganharam mais força. De acordo com 
cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avan-

çados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, o preço 
líquido (que não considera frete nem impostos) do leite 
recebido pelo produtor em junho (referente ao entregue 
em maio) permaneceu praticamente nos mesmos pata-
mares do mês anterior, chegando a R$ 1,2688/litro na 
“média Brasil” (compreende os estados de GO, MG, 
PR, RS, SC, SP e BA) – leve queda de 0,39% (ou de R$ 
0,005/litro). Já o Índice de Captação de Leite do Cepea 
(ICAP-L/Cepea) registrou elevação de 0,8% entre abril 
e maio, na “média Brasil”.

Os resultados da “média Brasil” evidenciam um mo-
mento de transição, em que cada bacia leiteira apresen-
tou uma situação diferente, em função das variáveis 
captação, qualidade e competitividade. Os preços do 
leite recebido pelos produtores no Rio Grande do Sul 
e em Minas Gerais caíram devido à maior captação, 
justificada pelo clima favorável, bom volume de pre-
cipitações e início das pastagens de inverno no estado 
gaúcho. Por outro lado, o menor volume ofertado (ca-
racterístico da entressafra) em São Paulo aumentou a 
competitividade entre indústrias pelo leite, elevando a 
média paulista. 

As cotações nos demais estados ficaram pratica-
mente estáveis entre maio e junho, com variações 
menores que um centavo por litro. No Paraná e em 
Santa Catarina, houve elevação da captação dos 
laticínios e cooperativas amostradas. Entretanto, a 
competição entre empresas por leite e o maior paga-
mento por qualidade ajudaram a manter os preços em 
alta. Já em Goiás e na Bahia, a captação caiu, mas 
a menor qualidade e a dificuldade dos laticínios em 
repassar valorizações ao consumidor pressionaram 
as cotações.

Esses resultados, somados à pesquisa de derivados 
realizada pelo Cepea com o apoio financeiro da Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras (OCB), sugerem 
que o período de transição para a desvalorização do 
leite recebido pelo produtor se iniciou. De acordo com 
a pesquisa de derivados, o leite spot na “média Brasil” 
(GO, SP, MG, PR e RS) já registrou queda de 2,1% da 
segunda quinzena de maio para a primeira de junho. 

Leite: Com mercado em 
período de transição, 
“média Brasil” recua
As cotações nos demais estados ficaram praticamente estáveis entre 
maio e junho, com variações menores que um centavo por litro
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tabela 1. Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores 
(líquido) em JUNHo/17 referentes ao leite entregue em MAIo/17

Quanto ao leite UHT negociado nos atacados 
do estado de São Paulo, o valor recuou 3,8% de 
maio para junho. O varejo tem pressionado o 
atacado e as indústrias, refletindo a dificuldade 
em manter o ritmo de vendas. 

Neste cenário, as expectativas dos agentes 
entrevistados em relação aos preços em julho 
demonstraram estar mais homogêneas do que 

em meses anteriores. A porção de agentes que 
acredita em queda se elevou para 67,8% (repre-
sentando 87,9% do volume amostrado). Já a par-
cela que aposta em estabilidade caiu para 20% 
(10,7% do volume amostrado). A porcentagem 
de colaboradores do Cepea que espera altas caiu 
pela metade, chegando a 12,2% (com participa-
ção de 1,4% do volume).


