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Plano Para agricultura irrigada é debatido na câmara de milho e Sorgo 
do miniStério da agricultura, Pecuária e abaStecimento

A 24ª reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de 
Milho e Sorgo aconteceu no dia 31 de maio no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, em Brasília. A 
ACEBRA esteve representada pelo diretor de Relações Institucio-
nais, Roberto Queiroga. 

O primeiro item da pauta a ser debatido foi o Plano para 
Expansão, Aprimoramento e Desenvolvimento Sustentável da 
Agricultura Irrigada. O Plano, apresentado no dia 10 de maio 
pela então ministra da Agricultura, Kátia Abreu, visa a aumentar 
a área irrigada do país de 6,2 milhões para 11,2 milhões -- ex-
pansão de cinco milhões de hectares, ou 80% -- em dez anos. O 
Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017, também apresentado em 
maio, destina R$ 550 milhões para financiar a irrigação. 

O projeto tem os seguintes objetivos: usar a água de forma 
racional, evitar as perdas agrícolas por causa de problemas cli-
máticos, aumentar a produtividade de 3,4 para quatro tonela-
das por hectare e gerar até 7,5 milhões de empregos diretos e 
indiretos. “A taxa do seguro rural para quem faz irrigação abai-
xou de 3% para 1%. A irrigação é uma garantia em todos os 
sentidos”, disse o coordenador-geral da Secretaria de Desen-
volvimento Agropecuário e Cooperativismo, Demetrios Christo-
fidis. A prioridade número um é atender as regiões do semiárido 
brasileiro e do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). 
“É notório que a irrigação proporciona garantia de produção 
pela questão climática. Além de favorecer o processo e rotação 
de cultura.” 

Demetrios Christofidis afirmou que atualmente existem 312 
milhões de hectares irrigados no mundo, mas com o potencial 
para chegar a 500 milhões. “O Brasil tem 5% desse potencial. 
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Só que o país tem se comportado há muito tempo como se fosse 
dependente da chuva.” Segundo o coordenador, grande parte 
da área irrigada no Brasil pertence ao setor privado. “O Senso 
do IBGE de 2013 demonstra que apenas 10,4% da área irrigada 
brasileira pertencem ao setor público. Lembrando que o Senso 
2016 não será feito, pois não há recuso. Teremos um apagão de 
informações”, expôs.

Seguindo, a conjuntura do setor foi apresentada pelo ana-
lista de mercado da CONAB, Thomé Guth. Segundo os dados 
mostrados, a projeção de safra mundial para 2016/17 traz um 
aumento de produção 50 milhões de toneladas. “Até 2014 nós 
tivemos uma produção mundial acima do consumo, o que oca-
sionou a elevação dos estoques. Estamos há três anos fechando 
sete milhões de toneladas, ou seja, os estoques estão bastante 
estáveis”, afirmou. Já o consumo está bastante ajustado com a 
produção. “Qualquer coisa que aconteça com a produção re-
fletirá nos preços em Chicago.” Segundo Guth, em relação ao 
clima, há uma tendência entre a neutralidade e o fenômeno 
climático La Niña, o que, caso confirmado, trará um clima mais 
seco para os Estados Unidos. “Pode ser uma situação complica-
da. O mercado já está atento a isso.”

O Brasil, de acordo com Guth, ainda se configura como o se-
gundo maior exportador de milho do mundo. “Porém é um mer-
cado que tem tido uma concorrência forte. Os Estados Unidos 
vieram perdendo espaço na última safra e estão com toda in-
tenção de retomá-lo. A Argentina também está com a produção 
estimulada e, devido a melhor logística, eles tendem a entrar 
disputando nosso mercado na safra 16/17.” A estimativa de ex-
portação diminui para 28,4 milhões de toneladas e a expectati-
va de importação aumenta para 1,50 milhão.

Já a expectativa de produção na 2ª safra saiu de 57,0 milhões 
para 52,0 milhões de toneladas e a produção total que estava 
estimada acima de 84,0 milhões, foi ajustada para 79,9 milhões 
de toneladas. “Caso a colheita da 2ª safra apresente uma re-
dução ainda maior, o cenário de oferta do grão fica mais com-
plicado, visto que ainda não se sabe o quanto de negociação já 
realizada, antecipadamente, com o mercado externo, consegue 
ser revertida para atendimento da demanda doméstica”, asse-
gurou. Roberto Queiroga questionou o analista sobre quais se-
riam os efeitos do fenômeno La Ninã para o Hemisfério Sul, ao 
que Guth respondeu que “aqui ocasiona bastante chuva”.

Na reunião, o senhor Sérgio Bortolozzo, representante da 
Abramilho, foi eleito o novo presidente da Câmara. O próximo 
encontro está previsto para acontecer no dia 27 de setembro.


