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Análise de conjuntura



Contexto

▲ Mudanças climáticas
▲Valor do U$
▼ Valor do petróleo
▼ Valor das commodities
▲ Energias renováveis
▲ Certificação e rastreabilidade
▲ Responsabilidade socioambiental



Composição das Exportações do
Agronegócio Brasileiro

CarnesCarnesCarnesCarnes
16%16%16%16%

Papel e celulosePapel e celulosePapel e celulosePapel e celulose
8%8%8%8%
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FarelosFarelosFarelosFarelos
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Óleos vegetaisÓleos vegetaisÓleos vegetaisÓleos vegetais
4%4%4%4%
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CaféCaféCaféCafé
6%6%6%6%

Fonte: Secex/MDIC, elab. Cepea/Esalq-USP



-31,61.7601.204-1,566-32,6107in natura

-6,92.9612.758-45,295-48,92814industrializada

-22,32.5081.948-28,71511-44,63821Carne de Peru

-14,22.4232.07927,025329,06167Carne Suína in natura

12,13.6264.065-29,71913-21,27055industrializada

-25,03.9692.976-38,49257-53,8365168in natura

-16,33.7323.125-34,412582-45,1465256Carne Bovina

-6,92.8752.67721,6111413,23337industrializada

-11,81.5691.3840,5242243-11,4380337in natura

-10,71.6281.4541,5253257-9,4413374Carne de Frango

-19,32.3321.883-8,5455417-26,11.061784Carnes

         EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

∆∆∆∆%20082009∆∆∆∆%20082009∆∆∆∆%20082009

Preço Médio (US$/t)Quantidade (mil toneladas)Valor (US$ milhões)

JANEIRO

Produtos

Fonte: AgroStat

Balança comercial do agronegócio



Balança Comercial

 - - -        8,3        7,5 -      34,9    42,4Participação %

3.6133.384-24,9    1.023       768-10,4    4.636  4.152Agronegócio

-2.691-3.902-15,8  11.332    9.538-34,8    8.641  5.636Demais Produtos

922-518-16,6  12.355 10.306-26,3  13.277  9.788Total Brasil

20082009∆∆∆∆%20082009∆∆∆∆%20082009 

SaldoImportaçãoExportação

Fonte: AgroStat



Índices de Atratividade das
Exportações
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Fonte: Cepea/Esalq-USP

Comparações entre jan-nov./2008 e jan-nov/2007.



Projeções do Agronegócio

37%4.2523.107Carne Suína

49%15.51210.382Carne Bovina

57%17.44311.130
Mil ton.

Equivalente
Carcaça

Carne de Frango

Variação2018/20192007/2008UnidadeProduto

Fonte: AGE/MAPA, 2008



Importância das Atividades Rurais

� Participação significativa no PIB
�  Exportações com geração de divisas para a

balança comercial
�  Função social da propriedade e distribuição de

renda
� Oportunidades para energias renováveis



Impactos Ambientais



Impactos....

� Alteração do ciclo e da qualidade da água;
� Degradação do solo – erosão e permeabilidade;
� Contaminação por agrotóxicos;
� Perda de biodiversidade.



Rio Pojuca (Bahia) com problemas de eutrofização
http://sosriosdobrasil.blogspot.com/2009/02/poluicao-no-rio-pojuca-aguas-estao.html

Volume de resíduos com alta carga orgânica



Responsabilidade Ambiental



““Desenvolvimento sustentDesenvolvimento sustentáável deve satisfazervel deve satisfazer
as necessidades da geraas necessidades da geraçãção presente semo presente sem

comprometer as necessidades das geracomprometer as necessidades das geraçõçõeses
futuras.futuras.””

ComissComissãão Brundtland (WCED, 1987)o Brundtland (WCED, 1987)



http://www.bunge.com.br/sustentabilidade/default.asp



Adequação ambiental

• Licenciamento Ambiental
• Área de Preservação Permanente
• Reserva Legal
• Cadastro Técnico Federal
• Ato Declaratório Ambiental
• Licença de motosserra
• Utilização de recursos hídricos
• Autorização para desmatamento
• Autorização para queimada
• Utilização de agrotóxicos
• Utilização de transgênicos



Licenciamento Ambiental

• As atividades agropecuárias, por utilizarem
recursos naturais e quando consideradas
efetiva e potencialmente poluidoras, são
passíveis de licenciamento ambiental.

• Cabe aos órgãos estaduais promoverem o
licenciamento dos imóveis rurais.

• Marco legal: Lei Federal n◦ 6.938/81,
Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97



Área de Preservação Permanente

• Área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o

desta Lei, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo
e assegurar o bem-estar das populações
humanas: Código Florestal – Lei Federal n◦

4.771/65



Reserva Legal

• Área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, excetuada a de
preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade
e ao abrigo e proteção de fauna e flora
nativas: Código Florestal – Lei Federal n◦
4.771/65



Boas práticas produtivas



Boas práticas produtivas
�Utilização de consórcios agrícolas
� Integração lavoura-pecuária
�Técnicas de manejo e conservação do solo
�Plantio direto
�Rotação de culturas
�Controle de erosão
�Manejo integrado de pragas e doenças
�Uso racional de água
�Manejo adequado de resíduos



Iniciativas sustentáveis



Bons exemplos

�ProLegal – GO
�Lucas do Rio Verde Legal – MT
�Moratória da soja – MT, RO e PA
�Soja responsável – Santarém – PA
�Produtor de Água – Extrema – MG
�Protocolo Agroambiental – SP
�Instituto ARES



Pactos MMA e Setor Produtivo

�Pacto Madeira Legal – FIEPA/AIMEX/MMA

�Moratória da Soja – ABIOVE/ONGs/MMA

�Ação Madeira Legal – CEF/MMA/IBAMA



Novas oportunidades de negócio



Novas oportunidades de negócio

• Agricultura orgânica
• Agroecologia
• Servidão florestal
• Ecoturismo e turismo rural
• Crédito de carbono
• Pagamento por serviços ambientais
• Certificação da produção
• Reserva particular do patrimônio natural



“Encontrar o equilíbrio e soluções tecnológicas
que permitam ao homem não apenas gerar
riqueza, mas também repartir essa riqueza,

contribuindo para a promoção do
desenvolvimento integrado e sustentável dos
recursos naturais, garantindo qualidade de
vida às gerações presentes e futuras são

alguns dos novos desafios deste milênio.”
Embrapa Cerrados.



Rodrigo Gonçalves Sabença
Gerente de Sustentabilidade Ambiental do Agronegócio

Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável

Ministério do Meio Ambiente

Fone: (61) 3317-1963
gsa.agro@mma.gov.br


