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Zoneamento agrícola é debatido na 36ª reunião da câmara da Soja

Aconteceu no dia 31 de agosto a 36ª reu-
nião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
da Soja, no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). O encontro debateu 
temas relevantes para o setor como a propos-
ta de alteração do ZARC (zoneamento agrícola) 
da soja e os dados conjunturais.

Para iniciar a pauta o analista de mercado da 
CONAB, Leonardo Amazonas, fez uma apre-
sentação sobre o mercado internacional e na-
cional da soja. Segundo a apresentação, a safra 
americana hoje é estimada em 110,5 milhões 
de toneladas, de acordo com o USDA. As ven-
das para exportações americanas da safra atu-
al continuam altas. Com ao mercado nacional, 
os preços subiram, sendo cotados a R$ 71,20 
em Sorriso (MT) e R$ 69,40, em Cascavel (PR). 
“Mesmo com a baixa nos preços internacionais, 
os preços brasileiros estão em um patamar bas-
tante confortável e devem baixar muito ainda 
caso os internacionais continuem caindo.” So-
bre as exportações, Leonardo Amazonas afir-
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mou que o Brasil está exportando abaixo do 
esperado pela Conab. “Em agosto serão expor-
tados 3,89 milhões de toneladas, ou seja, valor 
abaixo do esperado para que se feche o ano 
nas 54,10 milhões de toneladas.” 

Seguindo a reunião, o pesquisador da Embra-
pa Informática Agropecuária, Aryeverton Fortes, 
apresentou a proposta de alteração do ZARC 
(zoneamento agrícolas) da soja. Atualmente o 
instrumento determina a data limite de plan-
tio de 40 culturas, com base em estudos que 
indicam o período ideal para obter, pelo me-
nos, 80% de sucesso na produtividade da safra. 
“Entregamos para o MAPA os níveis de risco de 
80%, é o que está publicado nas portarias do Mi-
nistério hoje em dia, mas estamos entregando 
também os produtos de 60% e 70%”, informou. 
Aryeverton afirmou que o ZARC deve ser atuali-
zado ainda em 2016. “A nossa proposta é uma 
flexibilização que incluam esses outros níveis e 
assim os produtores não irão perder os benefí-
cios do seguro rural quanto ocorrer a quebra na 
produção.” De acordo com informações passa-
das durante a reunião, o ministro Blairo Maggi 
já haveria demonstrado apoio às propostas.

Foi ainda realizada uma análise jurídica de 
contratos futuros. A próxima reunião da Câma-
ra de Soja está prevista para acontecer no dia 
23 de novembro.


