
A terça-feira (28) é de baixas intensas para os preços da soja na Bolsa de Chicago, que marca 
suas mínimas em 12 dias. Perto de 7h40 (horário de Brasília), os futuros da oleaginosa perdiam 
mais de 1%, ou entre 9 e 12,50 pontos nos principais vencimentos, refletindo o bom desenvolvi-
mento da nova safra norte-americana. Assim, o agosto tinha US$ 8,97 e o novembro, US$ 8,87 
por bushel. 

O mercado digere os números trazidos no final da tarde de ontem pelo USDA (Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos) que surpreenderam. Ao contrário do esperado, o índice de 
lavouras de soja e milho dos EUA subiram 3% na semana e chegaram a 72% para ambas as 
culturas. 

No caso da oleaginosa, os campos em condições regulares passaram de 24% para 22% e os 
que estão em situação ruim ou muito ruim, de 7% para 6%. São 76% das lavouras em floração, 
contra 64% da semana anterior, 52% de 2019 e 72% de média dos últimos cinco anos. Em 
formação de vagens estão 43% dos campos, contra 25% da semana anterior, 17% do ano pas-
sado e 36% de média.  

"Os números do USDA pegaram o mercado despreparado. O relatório mostra que as maiores 
preocupações com a nova safra já foram", diz um analista à Reuters Internacional. 

Paralelamente, os traders continuam acompanhando a movimentação da demanda da China 
nos EUA - a qual tem se mostrado bastante presente nas última semanas - mas também às 
complexas e desalinhadas relações políticas entre Wahington e Pequim.

MERCADO NACIONAL
No Brasil, - o destaque tem sido a dispara dos prêmios, que revelam a ajustada relação de 
oferta e demanda. Há pouquíssimo volume disponível ainda a ser comercializado pelo país, 
que vem sendo disputado duramente entre a indústria local e os exportadores. 

Para o diretor do SIMConsult, Liones Severo, os valores podem voltar ao patamar dos 200 
cents de dólar por bushel sobre os valores praticados na Bolsa de Chicago no curto e médio 
prazos. Os atuais patamares já se encontram na casa dos 165 centavos. 

As baixas intensas observadas em Chicago nesta terça-feira poderiam, inclusive, catalisar 
ainda mais os prêmios no Brasil. No paralelo, segue ainda o monitoramento sobre a movimen-
tação cambial e as importações de soja, principalmente pelas indústrias do sul do país. 
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SUÍNO PAULISTA

 MERCADO$

MERCADO DE GRÃOS

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 28/07/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 60,00 62,00 100,00

R$/Kg 3,20 3,30
s/ referência

s/ referência

5,33

123,00

6,56

90,00

4,80

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 4,50 5,50 8,00 8,20 7,40 7,70 9,80 10,00

9,20 9,30
Atacado 
R$/Kg - - - - - -

BOI R$/@ 143,55 154,40 190,70 218,35 219,65

MILHO R$/Saca 38,53 36,36 51,77 48,15 49,73

DÓLAR R$ 3,74 3,75 4,17 5,24 5,15

Fonte: APCS | CSP

TABELA DE COTAÇÕES

Soja despenca mais de 1% em Chicago com boa
melhora da qualidade das lavouras nos EUA

Fonte: Notícias Agrícolas
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Carnes 
A produção brasileira de carnes (bovina, suína e aves), entre 2019/20 e 2029/30, deverá aumen-
tar em 6,7 milhões de toneladas. O volume total das carnes passará dos atuais 28,2 milhões de 
toneladas para quase 34,9 milhões de toneladas, o que significa um acréscimo de 23,8% na 
produção de proteína no Brasil, com destaques para as carnes suína e de frango. 

A tendência da pesquisa aponta um salto de 14,1 milhões de toneladas para 18,1 milhões de 
toneladas de frango para a próxima década. Já a carne suína, de 4,1 milhões de toneladas para 
5,2 milhões de toneladas, em 10 anos. A previsão da carne bovina é de sair de 9,8 milhões de 
toneladas para 11,4 milhões de toneladas. 

Neste dia em que o Mapa completa 160 anos, queremos celebrar  não apenas o passado e o 
presente, mas também projetar o futuro. Na próxima década, a produção de grãos do Brasil 
deverá aumentar 27%; a de carne bovina, 16%; a de carne suína, 27%, e a de carne de frango 
crescerá 28%. Os dados constam das Projeções do Agronegócio, Brasil 2019/20 a 2029/30, atu-
alizado anualmente com base nas informações que abrangem o período de 1994 até maio 
deste ano. O estudo é realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pelo Departamento de Estatística da 
Universidade de Brasília (UnB).

O relatório aponta que a agropecuária brasileira tem um cenário promissor para os próximos 
dez anos, apesar da ocorrência da pandemia do Covid-19, que afetou a trajetória da economia 
nacional ao longo deste ano e atingiu algumas atividades agropecuárias, como as das hortali-
ças, frutas e leite. “A pandemia, entretanto, não afetou a safra de grãos e a produção e distri-
buição de carnes bovina, suína e de aves”, ressalta José Garcia Gasques, coordenador-geral de 
Avaliação de Política da Informação do ministério e um dos coordenadores das projeções. 

Na projeção para a próxima década, o Brasil vai saltar dos atuais 250,9 milhões de toneladas 
em 2019/20  (de acordo com levantamento da Conab de maio/2020) para 318,3 milhões de 
toneladas, incremento de 27% à produção nacional. Algodão, milho de segunda safra e soja 
devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos. 

Em 28 de julho de 1860, o Impera-
dor D. Pedro II assinou o decreto 
Nº 1.067, criando a Secretaria de 
Estado dos Negócios da Agricul-
tura, Comércio e Obras Públicas, 
hoje denominado Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, que  completa nesta 
terça-feira (28) 160 anos. 

Ao longo do Império, a Secretaria 
procurou regular as questões 

relativas à agricultura através de diversas medidas de fomento e modernização da produção. 
A lavoura no período monárquico dividiu-se em duas produções: açucareira no Nordeste e a 
cafeeira no Centro-Sul. Além disso, havia áreas menores dedicadas ao cultivo de outros pro-
dutos, como o algodão no Nordeste, que constituía a base da economia maranhense, o fumo 
na região de Cachoeira e Santo Amaro na Bahia e em alguns municípios de Alagoas e Sergipe 
e também a cultura do cacau no sul da Bahia e em algumas áreas do Pará.  

Hoje, a agricultura se expandiu, se modernizou e o Brasil se tornou uma potência agroambien-
tal. O agronegócio é responsável por 21% do Produto Interno Bruto (PIB) e 20% dos empregos 
no país. O Brasil exporta para mais de 200 países e 1,5 bilhão de pessoas têm algum alimento 
no seu prato que vem da nossa agropecuária. 

O Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas e o principal produtor e 
exportador de produtos importantes como, açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e 
carnes. Tudo isso aliado a práticas de sustentabilidade e preservação ambiental, seguindo a 
exigência mundial para que a demanda por alimentos seja atendida com impacto ambiental 
mínimo e baixo custo. 

 

Segundo estudo do Mapa, o volume de produção de grãos chegará a 318 milhões de tone-
ladas em 2029/2030. A produção de proteínas terá um aumento de 23,8% no período

Ao completar 160 anos, Ministério da Agricultura prevê
crescimento de 27% na produção de grãos do país na
próxima década

Fonte: MAPA
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 MEIO AMBIENTE

Resíduos da produção podem ser fonte de energia e de biofertilizantes, reduzindo os 
impactos ambientais

Usina para produção de biogás a partir dos resíduos da suinocultura (Foto: Divulgação/Alegra)

Esta sexta-feira (24/7), é considerado dia do suinocultor. E, em meio a incertezas trazidas pela 
pandemia de coronavírus, os criadores têm motivos para comemorar. Só em junho, as exporta-
ções de carne suína aumentaram 50,4% em relação ao mesmo período de 2019 (dados da 
Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA). E o setor segue avançando em iniciativas 
que podem agregar valor à cadeia produtiva e ser mais sustentáveis. Além da produção de 
carne, a suinocultura tem um alto potencial na geração de energia renovável e de biogás, 
agregando aumento da rentabilidade, otimização da destinação dos resíduos e reduzindo o 
impacto ambiental.

Segundo relatório da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), com base em dados de 2019, 
se o Brasil utilizasse hoje todo o resíduo da criação de suínos para a geração de biogás, poderia 
produzir quase 2,7 bilhões de m³/ano de biometano (combustível oriundo da purificação do 
biogás e que poderia substituir o diesel). Além de gerar 9.690,64 GWh de energia elétrica ao 
ano (ou 26,55 GWh/dia), suficiente para quase 5 milhões de casas todo mês. Com isso, quase 
2,5 bilhões de litros de diesel deixariam de ser usados ao ano, reduzindo em cerca de 96% as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE).

“O momento é ideal. Temos hoje a legislação da geração distribuída, que é um grande incenti-
vo para a geração de energia e facilita bastante. Um produtor de suíno que faça uma planta de 
biogás eficiente, além de ser uma indústria de produção de proteína animal, ele transforma 
isso numa indústria de energia, ele pode ter uma renda muito importante adicional com isso. 
Hoje tem knowhow no Brasil para produzir biogás de maneira eficiente e já temos cases de 
sucesso que estão funcionando com bastante disponibilidade e qualidade”, diz o presidente da 
Abiogás, Alessandro Gardemann.

Residente em Castro (PR), o suinocultor Jan Hassjer, holandês que está no Brasil há mais de 45 
anos, instalou o primeiro biodigestor na sua propriedade em 2003. O modelo é canadense e, 
hoje, juntamente com outros dois – o último instalado em 2013, construído na propriedade 
“numa versão mais tupiniquim” - possuem uma capacidade de armazenar até 6.000 m3 de 
biogás e são abastecidos por efluentes e subprodutos industriais, como a gordura animal. Dia-
riamente, é possível produzir, pelo menos, de 1.000 m³/dia a 2.000 m³/dia, a depender da maté-
ria-prima utilizada.

Com um plantel de 1.200 matrizes, agricultura e produção substrato para o cultivo de cogume-
los, o produtor usa a energia gerada na sua propriedade para secar grãos e aquecimento da 
água utilizada na maternidade e creche de porcos e leitões. Dentro das casas, o biodigestor 
gera energia elétrica e biogás para utilizar na cozinha. Além disso, utiliza caminhonetes, empi-
lhadeiras e até um trator que são abastecidas com biometano.

Hassjer aconselha os produtores interessados ter um biodigestor que avaliem, antes de tudo, 
a aplicabilidade do gás que será produzido. “Se eles têm alguma aplicabilidade para o gás, é 
interessante ter um biodigestor, senão não vale a pena investir. Você tem que ter algo para 
fazer com aquele gás, transformar em dinheiro e fazer energia elétrica, biometano. Ou você 
toma atitudes nesse sentido, ou o seu projeto é inviável. O que muitos produtores também se 
esquecem é que um biodigestor precisa de manutenção e controle constante, um acompa-
nhamento quase que diário”, explica o suinocultor.

Usina
A experiência de Hassjer foi replicada em maior escala no projeto da Alegra Foods de uma 
usina de biogás, a Energik, integrante da intercooperação Unium, que reúne as cooperativas de 
origem holandesa Frísia, Castrolanda e Capal. Com um investimento de R$ 13,8 milhões, a 

Suinocultura tem potencial para gerar 2,7 bi m³ de
biometano por ano



Fonte: Canal Rural

usina tratará diariamente de cerca de 20 toneladas de resíduos sólidos (lodo biológico) da pro-
dução dos cooperados para gerar biogás, que será transformado em biometano e usado como 
fonte de energia, além dos biofertilizantes, no processo secundário.

A usina conta tem potência instalada de 1.200 kW ou 1,2 MW. Serão, aproximadamente, 550 
m3/hora de gás, o que dá em torno de 13.200 m3 por dia de gás gerado. O processo deve gerar 
uma economia de R$ 1,5 milhão por ano, além do benefício ambiental e para a imagem do pro-
dutor brasileiro no mercado internacional.

Gilvan Plodowski, engenheiro florestal e responsável pela Energik, explica que o investimento 
é também uma maneira de abrir portas para os mercados internacionais que estão cada vez 
mais exigentes com a produção sustentável. “Vejo como uma demanda do mundo. Mercados 
europeus e da Ásia já estão começando a exigir selos que certifiquem que a sua produção é 
sustentável. Por isso, a gente vislumbrou também como uma oportunidade de mercado, de 
oferecer um produto pro exterior que tenha uma pegada ambiental positiva. Mostrar para o 
nosso cliente que agimos de maneira diferente”, ressalta.

A suinocultora Eslbeth Verbirg, de Arapoti (PR), que conta com uma produção de aproximada-
mente 480 suínos por ciclo, tem como uma das grandes preocupações a destinação dos resí-
duos da criação dos animais. “Os dejetos são um problemão para nós, produtores. Eu tenho 60 
hectares de área, mas tenho muito mais dejeto que a área pra jogar. Uma hora, meu solo vai 
estar saturado e aí ambientalmente não vou poder jogar nessa área”, explica.

Ela armazena o resíduo em uma fossa dentro dos parâmetros exigidos e os dejetos são usados 
na produção de soja, milho e aveia, mas está apostando na usina como forma de ser mais sus-
tentável e o futuro para a continuidade do setor. Além dos suínos, ela conta com uma leiteira 
com 150 vacas em lactação.

“É muito dejeto, então eu vejo um potencial grande que se partisse de uma empresa instalar 
um biodigestor aqui, e coletasse diariamente os dejetos frescos, como se busca leite ou suíno 
na propriedade, levasse para uma central de tratamento e geraria energia limpa, fora que o 
resíduo sólido se reaproveita vendendo ou retornando para o produtor como fonte de adubo 
para a lavoura. Seria vantajoso tanto para o produtor, para o meio ambiente como para a gera-
ção de energia”, reflete a suinocultora.

Linhas de crédito
Agentes financeiros dispõem de linhas de crédito para produtores interessados em investir na 
tecnologia. “Existem linhas do BNDES e do BB (Banco do Brasil) são muito interessantes, além 
do Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) e do Programa Fundo Clima, do BNDES. A 
gente acha que o futuro do biogás é brilhante. Temos metas agressivas de crescimento e acho 
que vamos entregar”, destaca Gardemann.

Além das linhas de crédito, a legislação brasileira hoje já favorece bastante esse tipo de gera-
ção de energia. A resolução 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi o marco 
regulatório que permitiu aos consumidores realizar a troca da energia gerada com a da rede 
elétrica, criando as regras e o sistema que compensa o consumidor pela energia elétrica inje-
tada na rede.

Desde 17 de abril de 2012, é permitido o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 
sistemas de distribuição de energia elétrica nacionais (redes elétricas das concessionárias). 
Com a entrada em vigor da Resolução Normativa no. 687, em março de 2016, cria-se novos 
nichos de consumidores e possibilidades de negócios e diminui o processo burocrático para a 
inserção das centrais geradoras junto às concessionárias de energia elétrica.

Para Polowski, apesar do longo caminho que o Brasil ainda tem pela frente na consolidação 
dessa tecnologia no setor agropecuário, as novas regulamentações possibilitaram acelerar 
esse crescimento que não era possível até 2015. “É uma questão de tempo para outras unida-
des e frigoríficos de outras empresas, o setor do governo com a parte de resíduos sólidos e os 
produtores rurais de conseguir tratar um item, que gera um custo pra você destiná-lo adequa-
damente de volta para a natureza. Mas também fazer com que esse recurso passe pelo 
mesmo processo de tratamento e volte para a cadeia, gerando fertilizantes, além de erar 
receita e energia limpa”, ressalta.

Segundo Gardemann, a meta da Abiogás é atingir 30 milhões de metros cúbicos por dia de pro-
dução de biometano, que seria 40% do potencial de hoje, até 2030.

Dados mais recentes sobre a produção de biogás e biometano no Brasil, reunidos no Biogas-
Map, estudo divulgado recentemente em parceria com a ABiogás, mostram que, atualmente, 
há 521 plantas no Brasil em operação, além de 15 em implantação e 12 em reformulação. Com 
uma produção anual de 1,3 bilhão de m3/ano, o biogás não chega nem a 2% do seu potencial 
de produção, que é de cerca de 84 bilhões de m3/ano. Ainda segundo os dados do BiogasMap, 
78% das plantas são de pequeno porte e apenas 6% de grande porte, mas que correspondem 
a 77% do volume total de biogás produzido.
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