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Especial Aprosoja

Pavimentando os caminhos para o 

desenvolvimento sustentável

Carlos Fávaro

Seis meses já se passaram desde que assumi a presidência da 
Aprosoja, junto com a nova diretoria. Do dia 12 de dezembro, 
quando durante o jantar recebi a honra de presidir a maior 
associação de produtores de soja do Brasil, foram mais de 180 
dias de muito trabalho com os produtores, ajudando com pro-
jetos e instrumentos desde a hora da colheita ao momento do 
planejamento da próxima safra. O momento agora é de pen-
sar no futuro. E é assim que temos trabalhado. Pensando no 
futuro. No entanto, sempre pensando no que podemos ter de 
melhor neste futuro.

É por isso que não paramos um minuto. Desde o começo do 
ano, acompanhamos os debates da Câmara Federal na expec-
tativa da aprovação do novo Código Florestal. Fizemos isso, 
porque entendemos que precisamos de uma legislação atuali-
zada, que dê segurança jurídica ao produtor e que permita ao 
Brasil se desenvolver de maneira sustentável. Depois de apro-

vado o texto no Congresso, esperamos atentamente a decisão 
da presidente Dilma Rousse� para saber se ela sancionaria ou 
não a nova lei. A sanção veio, mas, junto com ela, vieram 12 
vetos e mudanças no texto que foi aprovado pelos deputados 
semanas antes. A Aprosoja então, mais uma vez, se mobilizou, 
uniu forças com as outras entidades do sistema produtivo de 
Mato Grosso – Famato, Ampa, Acrimat –, fez propostas de 
emendas e encaminhou à Frente Parlamentar Agropecuária 
em Brasília, nossa voz dentro do Congresso.

Enquanto esperávamos pelos trâmites do Código, no iní-
cio de maio, recebemos a notícia de que tivemos uma vitó-
ria histórica: o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região 
deu ganho de causa ao Recurso de Apelação da Aprosoja, que 
questionava a constitucionalidade da cobrança do Fundo de 
Assistência ao Produtor Rural (Funrural), e ainda atendeu ao 
nosso pedido de restituição dos valores pagos a partir de 2005. 
A Aprosoja já vinha lutando por esta decisão há alguns anos. 
E a vitória não é só do produtor, mas de toda a sociedade, uma 
vez que, sem a cobrança, o valor �cará com os produtores e 
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deverá circular em nossas cidades, fomentando a economia de 
nosso Estado. Cabe destacar que esta contribuição já é reco-
lhida pelos produtores quando contratam os seus funcioná-
rios, ou seja, a aposentadoria e os direitos dos colaboradores 
continuam garantidos e não foram afetados com esta decisão, 
que era arbitrária e incidia duas vezes na carga tributária já tão 
pesada com que arcamos. Sabemos que ainda cabe recurso do 
Supremo Tribunal Federal, mas não iremos desistir dos nossos 
direitos e continuaremos defendendo a forma justa de cobran-
ça deste imposto.

E sempre que falamos em futuro, falamos em crescer e se 
desenvolver de forma sustentável, com mais qualidade de vida. 
Para falar um pouco disso, tivemos a honra de participar do 
maior evento sobre o futuro do meio ambiente e da produção 
dos últimos anos, a Conferência das Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável, Rio+20, representando todo o seg-
mento do agronegócio mato-grossense. Mais uma mostra da 
representatividade que o setor soja tem no Brasil. Contamos 
um pouco da história de Lucas do Rio Verde, um exemplo das 
inúmeras cidades que conseguiram se desenvolver de forma 
sustentável e que hoje possuem Índices de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) exemplares em Mato Grosso.

Nossa entidade também foi correalizadora do maior 
evento nacional do complexo soja no Brasil. Cuiabá re-
cebeu, no início de junho, o IV Congresso Brasileiro de 
Soja, evento realizado pela Embrapa Soja e correalizado 
este ano pela Aprosoja, que trouxe pesquisadores, pro-
fessores, acadêmicos, pro�ssionais ligados ao complexo 
produtivo da soja e produtores. Foram quatro dias de 
debates sobre os principais desa�os que a cultura en-
frenta e as perspectivas para os próximos anos.

Nossos projetos também não pararam. Logo no co-
meço do ano, demos um impulso para o Soja Plus, 
programa de Gestão Socioambiental em propriedades 
rurais desenvolvido por nós, pela Abiove e pelo Senar 
Mato Grosso. Planejamo-nos, investimos, visitamos 
produtores e estruturamos nossa equipe para oferecer 
ao produtor todas as orientações necessárias para a 
melhoria contínua de sua propriedade. Realizamos a 
sétima edição do Circuito Aprosoja, com uma surpre-
endente participação dos produtores. Em pouco mais 
de um mês, visitamos 23 cidades nas quatro regiões do 
Estado e pudemos constatar que o evento já está con-
solidado e é o mais esperado de Mato Grosso quando 
o assunto é planejamento de safra.

O Movimento Pró-Logística também teve atuação 
impecável nesses primeiros seis meses. Participamos de 
reuniões, audiências públicas, debates políticos, pales-
tras e viagens, sempre com o objetivo de veri�car o que 
é possível fazer para melhorar a logística de escoamento 
da safra em nosso Estado para baratear o frete. Con-
siderado uma de nossas prioridades, o tema logística 

ganhou uma nova bandeira nesse primeiro semestre. Começa-
mos a discutir com mais intensidade sobre a importância de se 
ter eclusas em hidrelétricas para viabilizar a construção das hi-
drovias, uma das soluções para o problema histórico do esco-
amento da safra em Mato Grosso, que ainda possui as mesmas 
rodovias de integração das décadas de 70 e 80 e que, em razão 
do aumento de carros e caminhões que por elas transitam, já 
estão saturadas, antes mesmo de terem sido terminadas.

Vivemos ainda com problemas do passado que precisam 
ser solucionados, para, não só o produtor, mas toda a popu-
lação, ter um futuro melhor. Não só Mato Grosso, mas todo o 
Brasil, pode, sim, ter a maior e melhor agricultura do mundo, 
trabalhando sempre de forma sustentável, conseguindo aten-
der à demanda mundial de alimentos e ainda continuando 
a contribuir com a estabilidade da economia brasileira. Por 
isso, não paramos um minuto sequer. E vamos continuar as-
sim, sempre lutando pelas melhores soluções e por um futuro 
melhor para todos.

 
*Produtor rural e presidente da Aprosoja Mato Grosso
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Carlos Fávaro duante solenidade de posse como presidente da Aprosoja
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LOGÍSTICA 
Melhorar a logística de escoamento da safra é prioridade 

Aprosoja intensi�ca ações em busca de melhorias da logística e 
da infraestrutura de Mato Grosso

A logística e a infraestrutura foram escolhidas como uma das 
prioridades da Aprosoja. A instituição tem atuado intensamente 
em ações, palestras e reuniões que tratem da melhoria das vias 
de escoamento da safra mato-grossense. Somente no primeiro 
semestre de 2012, dois Estradeiros foram realizados em estradas 
federais no território de Mato Grosso, de Rondônia e do Pará. 
O Movimento Pró-Logística não teve descanso e atuou também 
nos debates sobre a importância da construção de eclusas em 
hidrelétricas nos rios Tapajós e Teles Pires para viabilizar a im-
plantação de hidrovias.

De acordo com o coordenador executivo do Movimento Pró-
-Logística, Edeon Vaz, a previsão é de que até 2014 cerca de 150 
mil carretas trafeguem somente pela BR-163 em Mato Grosso, o 
que coloca a rodovia na condição de saturada, por isso a preo-
cupação em buscar alternativas ao transporte da produção agrí-
cola por meio da viabilização de outros modais.

Atualmente, existem projetos no Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) para implantar, até 2018, três hidrelétricas no Rio 
Tapajós, sendo uma em São Luiz do Tapajós, uma em Jatobá e 
outra em Chacorão.  No entanto, estes projetos não preveem a 
construção das eclusas, o que prejudicará o modal hidroviário 
no Estado, inviabilizando mais uma alternativa de transporte 

para o escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso.  
Estão previstas as construções de 11 usinas hidrelétricas espa-
lhadas nos rios Tapajós, no Pará, e nos rios Arinos, Juruena e 
Teles Pires, em Mato Grosso. O setor produtivo e as entidades de 
classe estudam medidas para fazer com que nas barragens sejam 
construídas as eclusas.

“Nós somos favoráveis à geração de energia elétrica, mas te-
mos que ter também a possibilidade de navegar e transportar de 
forma e�ciente os produtos do Estado”, explica o presidente da 
Aprosoja, Carlos Fávaro.

No dia 22 de maio, o Movimento Pró-Logística de Mato Gros-
so – iniciativa de 15 entidades do setor produtivo mato-gros-
sense e presidido pela Aprosoja – protocolou um documento na 
Câmara dos Deputados defendendo a construção de eclusas na 
hidrovia do Teles Pires–Tapajós a partir do município de Sinop 
(MT) até Santarém (PA), com extensão de 1.576 quilômetros. O 
documento foi apresentado ao término de uma audiência pú-
blica que debateu os prejuízos à navegação hidroviária de Mato 
Grosso com a chegada do Complexo Hidrelétrico do Rio Teles 
Pires sem a construção das eclusas.

No relatório entregue aos deputados, o Movimento Pró-Lo-
gística aponta que a região Norte, área de abrangência da hidro-
via Teles Pires–Tapajós, tem previsão de dobrar a produção de 
grãos nos próximos 20 anos, passando dos atuais 18 milhões de 
toneladas para 36, aproveitando as áreas de pastagens degrada-

Vocação de MT é escoar pelos portos do Arco Norte do país



36 Julho de 2012AgroanalysisEspecial Aprosoja

das. Carlos Fávaro aponta que a construção da hidrovia tornará 
o Estado mais competitivo e trará uma economia de R$ 8 a R$ 
10 por saca ao produtor. “E esses valores não são bons apenas 
para o produtor, mas para a economia de todo o Estado. Temos 
hoje o frete mais caro do mundo”, revela.

O presidente da Aprosoja destaca ainda que a construção das 
eclusas irá evitar um prejuízo entre 30% e 40%, se comparado aos 
casos em que não há planejamento adequado. Além disso, o pre-
sidente reforçou que, dessa forma, o empreendimento torna-se 
ambientalmente sustentável. Fávaro ressalta a preocupação em 
perder o modal mais e�ciente e barato para escoar a safra mato-
-grossense. “Precisamos garantir que nestes rios haverá a possibi-
lidade de termos hidrovias. Sem a previsão dessas eclusas, a obra 
�cará mais cara posteriormente e poderá nem sair”, diz. 

A viabilização das hidrovias também é de extrema importân-
cia para desafogar as rodovias mato-grossenses. Em Mato Gros-
so, a maior parte do que sai do Estado em direção aos portos 
do Sul ou do Norte do País segue pelas estradas, especialmente 
na rota da BR-163, considerada umas das principais do Estado. 
Somente na extensão centro-norte da rodovia, concentram-se 
aproximadamente 50% da produção de soja do Estado. Quanto 
pior a situação da estrada, mais problemas o produtor terá para 
escoar seu produto. Por este motivo, a Aprosoja já percorreu as 
três das principais rodovias do Estado. O objetivo foi veri�car as 
condições das pistas e �scalizar o andamento das obras realiza-
das pelo governo.

O primeiro Estradeiro, realizado entre 1º e 5 de abril, reuniu 
membros da Aprosoja, da Federação da Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso (Famato) e de sindicatos rurais em uma 
viagem de mais de dois mil quilômetros entre Cuiabá e Porto 
Velho. Os participantes mapearam as condições da BR 242, 
da BR-364 e da MT-130, importantes vias para o escoamento 
da produção da região leste de Mato Grosso, dos municípios 
de Canarana, Querência, Gaúcha do Norte e Paranatinga, por 
exemplo. O Movimento cobra a manutenção do trecho para 
que a trafegabilidade seja melhor. 

Carlos Fávaro, que também é presidente do Movimento Pró-
-Logística, explicou que os Estradeiros são oportunidades de 
unir forças para conseguir viabilizar os pleitos de infraestrutura 
e logística para o Estado. “O Movimento Pró-Logística não tem 
dinheiro para construir obras. O Poder Público é responsável 
por esta parte. Nosso papel é mobilizar a sociedade em prol 
desses benefícios e ajudar o governo a encontrar as alternativas 
para que as obras saiam, desde buscar apoio da iniciativa priva-
da até contribuir com estudos e projetos de viabilidade”, destaca.

No segundo Estradeiro, realizado entre 28 e 31 de maio, a co-
mitiva percorreu 1,3 mil quilômetros pela BR-163, de Cuiabá a 
Santarém, no Pará. Em Mato Grosso, a BR-163 é apontada como 
alternativa para ligar Mato Grosso aos portos do Arco Norte. De 
acordo com levantamentos da Aprosoja, isto possibilitaria que-
da nos preços do frete na ordem de 35% a 40%. Durante a se-
gunda viagem, a equipe que participou do Estradeiro veri�cou 

que em Mato Grosso a rodovia federal já está asfaltada. Agora, 
segundo os técnicos, o maior desa�o é vê-la terminada no Pará, 
onde mais de mil quilômetros ainda precisam sair do papel. 

Após os Estradeiros feitos pelo Movimento Pró-Logística, 
são entregues diagnósticos aos governos federal e estadual, 
responsáveis pela realização das obras e também pela �scali-
zação delas. A expectativa é que mais três Estradeiros sejam 
realizados ainda este ano. Conforme Fávaro, o Movimento 
tem contribuído de forma efetiva na agilização das obras ne-
cessárias para o desenvolvimento de Mato Grosso. “No ano 
passado, Mato Grosso tinha R$ 200 milhões para serem em-
penhados para fazer pagamentos de trechos de rodovia que já 
haviam sido feitos. O governo estava numa ‘operação tartaru-
ga’, paralisando as obras e deixando as empreiteiras em uma 
má situação. O movimento se mobilizou e reuniu prefeitos, 
deputados e senadores para falar com o governo. Depois disso, 
a situação se normalizou.” 

“A produção de soja em Mato Grosso vem batendo segui-
dos recordes e ajudando a manter positiva a balança comercial 
brasileira, bem como a geração de empregos em Mato Grosso, 
porém, esbarra na falta de infraestrutura, o que reduz a com-
petitividade dos produtores mato-grossenses. O Estado vai se 
consolidar como o maior produtor brasileiro e até mundial, 
mas isso poderá ocorrer de forma mais e�ciente se tivermos 
mais ferrovias, hidrovias, e uma malha viária melhor, com 
mais alternativas, saindo da dependência dos portos do Sul”, 
�nalizou Fávaro.

Estradeiros conferem andamento das obras federais e estaduais 
nas rodovias
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PLANEJAMENTO 

Circuito Aprosoja reúne público 

recorde de produtores 

Número de produtores participantes aumenta no evento, e o 
tema Sucessão Familiar foi o destaque

O Circuito Aprosoja 2012 superou o número de participan-
tes de edições anteriores mais uma vez. Este ano, porém, uma 
particularidade chamou a atenção da Aprosoja. Ao contrário 
dos anos anteriores, os produtores formaram o maior público 
do evento. Do total de 3.164 participantes em todos os dias de 
palestras, 1.608 foram produtores. Destes, 1.117 são associados 
da instituição, e 491 não são associados. Em 2011, 3.128 pessoas 
participaram do Circuito, sendo que 916 eram produtores. 

O Circuito Aprosoja, que está em sua sétima edição, é reali-
zado pela Aprosoja e pelo Senar Mato Grosso. Neste ano, ainda 
teve o patrocínio da Intacta, Syngenta, Basf, do Banco do Brasil 
e Sicredi. O evento já está consolidado no calendário agrícola 
de Mato Grosso. Um dos motivos que contribuem para atrair os 
produtores são os temas escolhidos para as palestras, que têm 
como objetivo central o planejamento da safra, levando infor-
mações estratégicas ao produtor, auxiliando-o na hora de tomar 
decisões. Também são abordados outros temas, como controle 
de doenças, cenários macroeconômicos do mercado de comer-
cialização de soja e logística. Este ano, o diferencial foi a esco-
lha da Sucessão Familiar como tema principal do Circuito nos 
eventos realizados no interior, agregado ao conteúdo das pales-
tras de mercado.

Já no lançamento, que lotou o auditório do Senar Mato Gros-
so, em Cuiabá, no dia 12 de abril, foi visível a identi+cação do 
público com os temas escolhidos. Cerca de 300 convidados lo-
taram o auditório e as duas outras salas montadas para receber 
os interessados em ouvir os primeiros palestrantes do evento, 
o economista e apresentador do programa Manhattan Connec-
tion, Ricardo Amorim, e o engenheiro agrônomo e consultor 
em agronegócio da empresa Agroconsult, André Pessoa. O eco-
nomista falou sobre macroeconomia e os impactos no agrone-
gócio. O tema de sua palestra foi Brasil, condenado a dar certo. 
Já Pessoa estimulou os mais de trezentos convidados a fazer uma 
re/exão sobre a fase positiva que o agronegócio está vivendo. 

Na semana seguinte, a equipe do Circuito seguiu para o inte-
rior, começando por Diamantino (16/04) e seguindo por mais 
quatro municípios da região oeste do Estado: Campo Novo dos 
Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Tangará da Serra. Logo na 
primeira semana, o Circuito Aprosoja 2012 mostrou a que veio: 
reuniu aproximadamente 700 pessoas nos cinco dias de evento. 

Para o diretor-executivo da entidade, Marcelo Duarte, dois 
pontos foram fundamentais para o sucesso de público. “O pri-
meiro foi que, este ano, cada Núcleo da Aprosoja, instalado no 
interior, juntamente com os delegados, foi responsável pela 
organização do evento em sua região. O segundo foi que os 

eventos foram realizados à noite, o que permitiu que as famílias 
pudessem participar. São melhorias que observamos na organi-
zação do evento e que a cada ano cresce em termos de público e 
envolvimento dos associados”, a+rmou Duarte.

A rodada de palestras na região sul começou no dia 23 de 
abril, passando por Alto Taquari, Alto Garças e Rondonópolis, 
Primavera do Leste, Campo Verde e Jaciara. Nas noites do even-
to, a mesma reação do público ao evento: auditórios lotados e 
muito interesse pelas conversas sobre o mercado da soja e o pla-
nejamento para a sucessão familiar. Visualizando a boa partici-
pação, a equipe da Aprosoja aproveitou para mostrar mais sobre 
os serviços da entidade e todos os benefícios que o produtor 
pode ter ao se associar. Além disso, também foi um importante 
momento para ouvir a opinião de quem está no campo sobre a 
atuação da instituição.

No mês de maio, as palestras chegaram à região norte de Mato 
Grosso, que surpreendeu pela quantidade de público, princi-
palmente na noite do dia 9, em Lucas do Rio Verde. Lá, apro-
ximadamente 250 produtores lotaram o auditório da Fundação 
Rio Verde para assistir às palestras. O delegado coordenador 
do Núcleo de Lucas do Rio Verde, Rogério Ferrarin, a+rmou 
que o evento está consolidado em Mato Grosso. “O Circuito 
Aprosoja já se tornou referência em termos de eventos para o 
agronegócio, justamente por sempre debater temas de interesse 
do produtor, como, por exemplo, logística, política de preço, 
Código Florestal. E nesta edição, conseguiu aliar dois assuntos 
que mexem com a gente, que são família e negócio. Por isso, 

Circuito Aprosoja - Edição 2012

Circuito Aprosoja - Edição 2011
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acreditamos que este será um dos anos com maior participação 
e envolvimento dos nossos produtores”, destacou Ferrarin.

Na região, a equipe do Circuito passou pelos municípios de 
Sinop, Vera, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurah e Nova Mu-
tum. Além de Lucas, a região também se destacou por estar nela 
o município onde surgiu a demanda de se falar sobre a sucessão 
familiar, assunto que, apesar da extrema importância, ainda é 
considerado um tabu por muitos. Foi em Sorriso que os dele-
gados da Aprosoja identi+caram a necessidade de explicar para 
o produtor o quanto é importante fazer uma transição calma e 
planejada do fundador para o seu sucessor. 

Para fechar o evento, na última semana de palestras, o Circui-
to Aprosoja visitou a região leste, considerada a nova fronteira 
agrícola de Mato Grosso.  Produtores rurais de diversos cantos 
do Estado e também do País estão comprando ou arrendando 
terras nos municípios para produzir soja. De acordo com o pre-
sidente da Aprosoja, Carlos Fávaro, a região é a que possui a 
maior reserva de áreas já abertas e viáveis para a agricultura. 
“São mais de cinco milhões de hectares que eram pastagens de-
gradadas, de baixa produ-
tividade, que agora podem 
ser utilizadas como lavou-
ra”, revela.

O Circuito visitou, pri-
meiro, o município de 
Gaúcha do Norte, no dia 
15 de maio, e seguiu en-
tão para Querência, Ca-
narana, Água Boa e Nova 
Xavantina, onde o even-
to foi encerrado no dia 
18 de maio. No total, 23 
municípios receberam o 
Circuito este ano. Foram 
percorridos cerca de seis 
mil quilômetros, passan-
do por municípios que, 
juntos, representam 59% 

da área plantada com soja em Mato Grosso. São mais de 4,4 
milhões de hectares cultivados com a oleaginosa, 19% da área 
brasileira e 4% da área mundial. 

Sucessão Familiar e Planejamento

A 7ª edição do Circuito Aprosoja teve como um dos temas 
centrais a sucessão familiar nos negócios. As palestras foram 
conduzidas pelo sócio-diretor da empresa Nexus, Ramiro No-
vak Filho, e pelo consultor Marco Antônio Perdiz. Com mais de 
30 anos de experiência no mercado, Novak destacou a impor-
tância do planejamento na hora de se fazer a transição nos negó-
cios familiares.  “O sucessor nos negócios tem de ser preparado 
e, acima de tudo, tem de ter vocação ou aptidão, e a preparação 
não deve ser adiada.” Ele explica que esse adiamento acontece 
muitas vezes por conta de muito trabalho. Umas das dicas dadas 
por Novak para que o �lho se interesse pelos negócios é “faça de 
seus �lhos sócios e dê chances para que eles inovem e se sintam 
participantes do negócio”, destacou.

O presidente da Aprosoja, Carlos Fávaro, conta que esta é a 
hora certa para se falar em sucessão familiar, porque os produ-
tores que aqui chegaram no começo não são mais jovens. “Ago-
ra, estão no momento de passar adiante os negócios, mas de for-
ma planejada. Precisamos despertar o sentimento pela sucessão 
familiar”, explica.

Em Campo Novo do Parecis, na região oeste de Mato Gros-
so, a equipe do Circuito Aprosoja encontrou bons exemplos do 
tema. O produtor Fábio Moraes contou que na sua família a su-
cessão para a continuidade dos negócios está sendo preparada, 
desde cedo se interessa pela agricultura e sempre participou das 
decisões junto com o pai.  “Eu estou me preparando, estudei ad-
ministração e desde 2000 estou trabalhando junto com meu pai. 
Trocamos muitas ideias, porque a gente sabe que uma hora ele 
vai precisar descansar, sair um pouco dos negócios, e eu quero 
estar bem preparado para dar continuidade”, conta.

E assim foi o clima por onde o Circuito passou. Muita gente 
interessada em saber o que fazer ou em saber se o que está fa-
zendo está certo. Muitos exemplos de famílias que querem dar 
continuidade ao trabalho sério realizado em suas lavouras. Em 
Sorriso, região norte do Estado, o produtor e delegado do nú-
cleo da Aprosoja no município, Elso Pozzobon, contou que a su-
cessão familiar é um tema com o qual normalmente as pessoas 
não estão atentas e não se importam muito.

“Mas nós percebemos que este assunto despertaria o interesse 
dos associados. Em razão do atual cenário em que se encon-
tram as famílias dos produtores, muitos já iniciaram a terceira 
geração dos negócios e precisam passar o bastão. E a Aprosoja 
trouxe palestrantes que ajudaram a entender a importância de 
se trabalhar o assunto, que em muitas famílias se torna um trau-
ma, mas nós precisamos tratar disso com seriedade”, destacou 
Pozzobon, que já iniciou a sucessão familiar nos negócios com 
o �lho Rodrigo, de 26 anos.

Casa cheia em todos os eventos do Circuito 2012
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Marcelo Duarte leva informações 
de mercado aos produtores
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CÓDIGO FLORESTAL 
Aprosoja encaminha propostas de emendas para a FPA

Segurança jurídica continua sendo o foco

Após inúmeros debates e audiências com a sociedade civil, 
técnicos, cientistas e parlamentares no Congresso, o novo Có-
digo Florestal foi sancionado pela presidente Dilma Rousse� e 
publicado no Diário O�cial da União no dia 28 de maio, com 
12 vetos. No mesmo dia, foi publicada a Medida Provisória n° 
571/2012, que preenche as lacunas legais deixadas pelos vetos 
e restaura o texto do Código elaborado pelo Senado Federal e 
posteriormente alterado pela Câmara. 

No novo texto, foram vetados totalmente os artigos 1º, 43, 
61, 76 e 77 e parcialmente os 3º, 4º, 5º e 26. A Medida Provi-
sória tem prazo de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 
60 dias. No entanto, a Medida ainda pode ser derrubada ou 
modi�cada no Congresso.

Os vetos e as alterações realizados pela presidente ao novo 
Código já foram analisados pela equipe técnica da Aprosoja 
e pelos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuá-
ria (FPA), e mais de 700 emendas foram propostas, 80 delas 
somente pela Frente. Os membros da FPA já estudaram as es-
tratégias, e 12 temas terão destaques, entre eles o retorno do 
artigo 1º, totalmente vetado pela presidente.

Segundo o presidente recém-eleito da FPA, deputado fede-
ral Homero Pereira, a redação do artigo 1º, como tinha sido 
proposto pela Câmara, garantia a segurança jurídica necessá-
ria aos produtores. “Da forma como �cou, o artigo está com 
muitas brechas para interpretações diversas. E este item é exa-
tamente o que trata dos princípios básicos da legislação �o-
restal brasileira. Buscamos segurança jurídica. Precisamos de 
conceitos mais objetivos, sem margem à dupla interpretação. 
Temos a oportunidade de criar um pacto para o desenvolvi-

mento sustentável. O meio ambiente e a produção de alimen-
tos são estratégicos para a nação”, argumentou o parlamentar. 

Outra prioridade será o artigo 61, que trata da consolidação 
das atividades produtivas e também das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs). Na opinião do ex-presidente da Frente, 
deputado federal Moreira Mendes, o artigo 61 é a espinha dor-
sal do novo Código. “Se nós estamos tratando de uma nova 
lei, que vai trazer regras mais claras com relação à proteção 
ambiental e às responsabilidades do produtor, nada mais jus-
to do que estabelecer regras de transição, para que ele possa 
continuar naquilo em que ele estava trabalhando, sem perder 
produção”, declarou Moreira Mendes.

Pela nova regra, propriedades de um até quatro módulos �s-
cais terão uma escala de recomposição de APPs nas mar-
gens de rios que varia de cinco a 15 metros. Por exemplo, 
o dono de uma propriedade de um módulo �scal, que 
desmatou, até 22 de julho de 2008, a margem de um rio 
com dez metros de largura deve re�orestar uma faixa de 
cinco metros.

Na opinião do presidente da Aprosoja, Carlos Fáva-
ro, o critério utilizado para definir estas novas regras 
no artigo 61 foi muito mais político que técnico. “Tem 
que se levar em consideração que são áreas já em pro-
dução; esta linha de corte de quatro módulos fiscais vai 
transformar áreas de cinco, seis, oito módulos em áreas 
menores. E não estamos falando de grandes produtores, 
mas, sim, de médios, que deveriam ter mais flexibiliza-
ção. Isto não é consolidar a produção; o Brasil vai perder 
milhões de hectares já produtivos. Não somos contra as 
APPs, elas são fundamentais, mas não dá para abrir mão 
do que já estamos produzindo”, disse Fávaro.

Artigo que trata de APPs nas margens de rios foi alterado pela 
presidente
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Deputado Federal e presidente da FPA, Homero Pereira
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Outras sugestões feitas pela Aprosoja são a alteração do en-
tendimento referente às áreas de vereda e pousio, fracionamen-
to do imóvel rural a qualquer título, admissão do computo da 
Área de Preservação Permanente (APP) na Área de Reserva Le-
gal (ARL), e redução da Reserva Legal para até 50% quando o 
Estado tiver mais de 50% da superfície territorial cobertos por 
vegetação nativa denominada “área protegida”.

Carlos Fávaro destaca o trabalho da FPA referente às dis-
cussões do Código Florestal. “A Frente tem realizado um im-
portante papel dentro do Congresso, na busca pelo consenso, 

sem deixar de lado a preservação, mas também olhando para 
a produção agropecuária brasileira, que gera empregos, divi-
sas ao nosso país. O parlamento brasileiro debateu constitu-
cionalmente durante anos, exaustivamente, o novo Código, e 
se hoje estamos mais próximos de ter a tão almejada seguran-
ça jurídica, temos que reconhecer o empenho dos parlamen-
tares ruralistas.”

A Medida Provisória n° 571/2012 será agora analisada ini-
cialmente por uma comissão mista de deputados e senadores. 
Depois, será votada no Plenário da Câmara. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA 

Soja trouxe impulso para região Centro-Oeste

PIB da região central do País quadruplicou depois da 
introdução da cultura da soja nos Estados

A importância econômica e social que a cultura da 
soja trouxe para a região Centro-Oeste, com desta-
que para o Estado de Mato Grosso, foi a tônica de to-
dos os discursos proferidos durante o VI Congresso 
Brasileiro de Soja, que ocorreu em Cuiabá, no Cen-
tro de Eventos Pantanal, entre os dias 11 e 14 de ju-
nho. O evento, que foi prestigiado por cerca de duas 
mil pessoas, reuniu produtores, técnicos, pro"ssio-
nais, pesquisadores e estudantes de todas as regiões 
do País. A realização foi da Embrapa Soja e este ano 
contou com a correalização da Aprosoja.

Dois momentos foram fundamentais na história 
do desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro: a 
construção de Brasília, em 1960, e a introdução da 
cultura da soja na região, na década de 80. “O Cen-
tro-Oeste representava menos de 1% do PIB nacio-
nal na época da inauguração de Brasília. Em 2010, depois de 
Brasília e da chegada da soja, nosso PIB quadruplicou. Vale 
destacar que o sucesso da soja na região só foi possível graças 
à inauguração da Embrapa, em 1973, e à construção de algu-
mas importantes rodovias federais, tais como as BRs 163, 364, 
070, que proporcionaram a colonização e ocupação de regiões 
antes desabitadas”, relembrou Carlos Fávaro.

A integração por si só não faria sentido se não fosse o mo-
delo de desenvolvimento que a cultura da soja trouxe para 
a região. Para cada um emprego gerado no campo, mais de 
dez são gerados indiretamente e de forma induzida na cidade, 
movimentando a economia e estimulando o desenvolvimento 
das cidades.

O crescimento das cidades e a melhoria do Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) de vários municípios de Mato 
Grosso, tais como Sorriso, Campo Verde, Sinop, Lucas do Rio 
Verde, de Goiás, como, por exemplo, Jataí, e de Mato Grosso 
do Sul, como Chapadão do Sul, comprovam isso. 

E o Brasil se tornou exemplo de que é possível conciliar 
desenvolvimento com produção de alimentos, sem deixar de 
lado a preocupação com a preservação. A introdução de tec-
nologias e melhorias de gestão propiciou um ganho de 100% 
na produtividade das lavouras nos últimos 30 anos, permi-
tindo que fossem poupados 11 milhões de hectares, só no 
Centro-Oeste.

O desa"o agora, segundo Carlos Fávaro, é a industrialização 
da produção e a viabilização dos projetos de logística para a 
região, em especial em Mato Grosso, maior produtor de grãos 
do País. “O marco que possibilitará entrarmos na terceira era 
de desenvolvimento passa necessariamente pela melhoria das 
vias de escoamento da produção agrícola”, complementou o 
presidente da Aprosoja, que exempli"cou as obras da Ferro-
norte, até Rondonópolis, da Fico, até Água Boa e depois até 
Lucas do Rio Verde, da hidrovia do Juruena−Teles Pires−Ta-
pajós e a conclusão da rodovia BR-163, até Santarém (PA), da 
BR-158 e da BR-080, como sendo prioritárias para o Estado.

Congresso Brasileiro de Soja destacou desenvolvimento que a soja trouxe para 
o Centro-Oeste
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SUSTENTABILIDADE 

MT foi destaque nos debates sobre segurança alimentar na Rio+20

Cases de desenvolvimento de municípios, como Lucas do Rio 
Verde, comprovam modelo de produção de alimentos com pre-
servação

Os avanços do Brasil na adoção de um modelo de desenvolvi-
mento sustentável nortearam as palestras e os debates do evento 
Segurança Alimentar e Sustentabilidade no Agronegócio, realiza-
do no espaço Humanidade 2012, durante a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), ocor-
rida entre os dias 11 e 22 de junho, no Rio de Janeiro. 

E, mais uma vez, Mato Grosso foi destaque com o case do 
município de Lucas do Rio Verde, apresentado durante o painel 
SustainAgro pelo presidente da Aprosoja, Carlos Fávaro. O Sus-
tainAgro foi uma iniciativa que reuniu organizações de diversos 
países, com o objetivo de uni"car o discurso e apresentar práticas 
agrícolas sustentáveis no evento, baseadas em cases de sucesso. A 
rede colocou o setor produtivo primário como protagonista dos 
debates da Rio+20.

Fávaro mostrou como Mato Grosso vem conseguindo aliar 
produção agrícola com desenvolvimento socioeconômico. De 
um assentamento de reforma agrária, instalado na década de 70, 
com cerca de 250 famílias, Lucas do Rio Verde alcançou um dos 
maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado 
e, em 2009, pelo índice Firjan, ocupou o oitavo lugar entre as ci-
dades brasileiras com melhor IDH, superando mais de cinco mil 
municípios brasileiros.

Entre vários fatores que proporcionaram este desenvolvimento, 
o cultivo da soja foi um deles. Para se ter uma ideia, há dez anos, 
Lucas tinha um IDH de 0,67, e em 2009 o índice chegou a 0,90, 
que equivale a um alto desenvolvimento.

Além da introdução da soja, o cultivo de uma segunda safra 
de grãos no mesmo ano agrícola, no caso o milho, possibilitou 
também a revolução social e econômica no município. “Aliado a 
tudo isto, temos ainda o sistema de integração com a pecuária, ou 
seja, três safras na mesma área, produzindo alimentos e poupan-

do recursos naturais. Esse modelo de desenvolvimento trouxe a 
pujança e o dinamismo econômico que observamos atualmente 
em Lucas e em várias outras cidades mato-grossenses, pois, para 
cada emprego gerado no campo, outros 12 são gerados na cida-
de. É esta a agricultura que temos promovido no Brasil, feita por 
pessoas batalhadoras, e é isto que queremos mostrar ao mundo”, 
destacou Fávaro.

O município de Lucas tem cerca de 57 mil habitantes, com uma 
produção de grãos (soja e milho) de 1,6 milhão de toneladas na 
última safra, além de ser destaque no processamento de biodiesel, 
alcançando a marca de 600 mil litros, por dia, e possui um parque 
industrial para o processamento de carnes, com capacidade para 
abater 375 mil frangos por dia e cinco mil suínos.

A relevância de Mato Grosso também foi abordada pelo mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro 
Filho, que prestigiou o painel. Segundo ele, em seis anos, o Estado 
reduziu em 74% o desmatamento, e a tendência é ampliar esse 
percentual, tornando-se modelo de preservação. “Mato Grosso é 
o principal Estado brasileiro na produção de grãos e mostra cla-
ramente o que buscamos na agropecuária nacional: conciliar sus-
tentabilidade e produção, contribuindo de fato com a erradicação 
da pobreza”, a"rmou o ministro.

O diretor-geral do Instituto de Estudos do Comércio e Nego-
ciações Internacionais (Icone) e integrante do Conselho Superior 
do Agronegócio (Cosag) da Fiesp, André Nassar, também foi um 
dos palestrantes, com o tema O Agro brasileiro em 2030, e res-
saltou que há uma percepção na sociedade de que a agricultura é 
um dos setores que mais geram impactos ambientais, pois utiliza 
recursos naturais na produção de alimentos. 

“Nosso modelo de produção agrícola é o mais e"ciente das úl-
timas duas décadas, comparado a qualquer outro país. É o que 
mais cresceu em relação à produtividade, utilizando poucas áreas 
e aumentando a produção. Até 2030, dois terços do crescimento 
da produção agrícola virão do incremento de produtividade com 
a utilização de novas tecnologias. O desa"o da agricultura é con-
ciliar tudo isso com redução de impactos. Devemos adotar esse 
discurso e mostrar como isso é possível”, ressaltou Nassar.

Sobre a redução do desmatamento, Nassar a"rmou que o governo 
cumpriu seu papel com a e"ciência das políticas públicas, e a agri-
cultura exerceu papel importante com a redução de demanda por 
novas áreas de plantio. “A agricultura tem o menor custo de incor-
poração da economia verde, e é preciso debater a situação de forma 
séria. Quem defende o desmatamento zero, como única solução para 
a preservação, não quer de fato encarar a realidade e enxergar que 
ocorrerá um impacto grande na produção agrícola, e isto não auxi-
liará na redução da pobreza”, a"rmou o diretor do Icone. 

O Humanidade 2012 foi uma iniciativa das Federações das In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Rio de Janeiro (Fir-
jan) e da Fundação Roberto Marinho. 

Município de Lucas do Rio Verde é exemplo de produção com 
preservação
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