
Com supersafra, produção de grãos é 
estimada em 272 milhões de toneladas

    

O USDA divulgou o 11º levantamen-
to da safra mundial de soja. Em relação 
ao relatório anterior houve um aumento 
de 0,7 milhão de toneladas na oleaginosa 
no mundo. Com isso a safra 2020/21 deve 
alcançar 361,8 milhões de toneladas, um 
avanço de 6,7% em relação à safra passada 
quando foram colhidas 339 milhões de 
toneladas. Página 5.

desCoberto 
Como aumentar 
teor de zinCo 
nas lavouras

safra mundial 
de soja vai 
CresCer 6,7%

jaCto espera CresCer 20% mesmo 
Com estresse nos suprimentos

produção de arroz será sufiCiente 
para abasteCer merCado interno
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Liderada pela Universidade de Co-
penhague, uma equipe internacional 
de pesquisadores descobriu como as 
plantas percebem o zinco e usou esse 
conhecimento para melhorar a absorção 
de zinco pelas plantas, levando a um 
aumento de 50% no conteúdo de zinco 
nas sementes. A nova descoberta poderia 
um dia ser aplicada ao desenvolvimento 
de safras mais nutritivas por meio da 
edição de genes e seleção de variedades.  
Página 2.

Página 6.

Continua na Página 3.

Impulsionada pela produção da 
soja e do milho, a Safra de Grãos 
2020/2021 já está sendo considerada 
uma supersafra, com um volume 
recorde estimado de 272,3 milhões 

de toneladas. O número é 15,4 milhões de 
toneladas superior ao obtido em 2019/2020, 
crescimento total de 6%, segundo o 6º 

levantamento da Safra de Grãos 2020/21, 
divulgado no último dia 11, pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab).

“O agronegócio não poupou esforços 
para manter esses números de produção, o 
que é mais um recorde, todavia as dificul-
dades da pandemia. É um trabalho junto a 
todos os produtores, que têm grande ca-

pacidade técnica e preocupação com seus 
negócios cada vez mais visível”, salientou o 
diretor de Comercialização e Abastecimen-
to do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), Silvio Farnese. 

Já em relação à estimativa realizada 
no mês passado, houve um aumento de 
4 milhões de toneladas, graças principal-
mente ao crescimento de 6,7% na área de 
plantio do milho segunda safra. A pesquisa 
de campo foi realizada na última semana 
de fevereiro.

Em relação à projeção do mês passado, houve um 
aumento de 4 milhões de toneladas
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desCoberto Como aumentar teor de zinCo nas lavouras

barreira ambiental, europa e a defesa do agro brasileiro
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É um enorme prazer estar por 
aqui, no Jornal AgroIn, qual 
conheço há tempos e sempre 
gostei muito. Em uma singela 
apresentação, pretendo, nesta 

coluna Agroideias, apresentar temas de 
discussão das cadeias produtivas do agrone-

gócio, mercados f ísico e futuro, expectativas 
e tendências.

Para começar, trago para mesa de deba-
tes as pressões que têm impactado produ-
tores rurais há cerca de dois anos, trazido 
forte desconforto e, no meu entendimento, 
não passam de tentativas de repactuar con-
tratos, rediscutir preços e desvalorizar os 
produtos agropecuários do Brasil.

Amigos, todos aqui já ouviram falar 
de umas tais “barreiras sanitárias”. Criam 
uma tal barreira, suspendem os negócios 
e, basicamente, refazem contratos em viés 
negativo de preços. Mais recente, países 
europeus, o próprio bloco continental, 
criaram outro obstáculo. A “barreira am-
biental”. Liderado por França e Alemanha.

Vamos a alguns números do Depar-
tamento de Agricultura dos EUA, sobre 
oferta e demanda para a campanha 2020/21. 
União Europeia e reino Unido juntos têm 
expectativa de produzir 13 milhões de to-
neladas de soja, para um consumo de 31,10 
milhões de toneladas. Produzem 63 mi/
ton de milho e consomem 77 mi/ton. Os 
europeus importam 80% da carne bovina 
da América do Sul, tendo no Brasil o prin-
cipal fornecedor, compram principalmente 
produtos resfriados de alcatra, contrafilé, 
filé mignon, o entrecot (ponta do contrafilé).

Em resumo, a Europa, apesar de possuir 
alguns poucos e bons bolsões de produção 

agrícola e pecuário em países menos ex-
pressivos, conseguem alguma efetividade de 
produção em países como a França através 
de subsídio do Governo. Desde o final da 
segunda grande guerra França paga pro-
dutores rurais para ficarem em suas áreas 
e produzirem.

Por outro lado, imaginem uma suspen-
são brasileira do fornecimento de carnes e 
grãos para a Europa? Colapso alimentar é 
o resultado.

É amigos, entendam que enquanto a 
produção agropecuária do Brasil traba-
lha, enfrenta toda ordem de burocracia, 
alinha seu trabalho com a preservação, 
investe e busca tecnologias para melhorar 
o equilíbrio, etc... lá na Europa, estão nos 
depreciando e, possivelmente, tornam a 
alimentação do próprio povo europeu, 
extremamente cara.

Já ouviram falar do relatório Fleischatlas 
2021? O Atlas da Carne 2021...produzido 
pela Fundação Heinrich-Böll – ligada ao 
Partido Verde alemão, pela ONG ambien-
talista Bund e pela edição alemã do jornal 
francês Le Monde e foi apresentado ainda 
na primeira semana de janeiro e tenta 
“arrebentar” conosco e com o Governo 
Federal Brasileiro.

Em determinado momento, o docu-
mento afirma que o “crescente consumo 
de carne no mundo e as ações do atual 

governo brasileiro são ingredientes de 
uma receita que está levando à destruição 
florestal no Brasil” Acreditem, não há 
nenhuma apresentação de dados para 
sustentação de tal afirmação. relata tam-
bém. “A produção industrial de carne não 
é apenas responsável pela precariedade 
das condições de trabalho, mas, também 
afasta as pessoas de suas terras, provoca 
o desmatamento...”. relata ser a produção 
de soja no Brasil a maior causadora de 
desmatamentos e, pasmem! Afirmam que 
50% de toda soja, carne bovina e café com 
origem no Brasil são produzidos através 
de desmatamento.

Sim. O agronegócio brasileiro tem ini-
migos. Entendam também, que os produtos 
citados, importados por nações europeias, 
são impossíveis de serem produzidos lá ou 
mesmo ter outros fornecedores. Eu apos-
taria em “barreira ambiental”, com um in-
comodo muito forte para os importadores, 
não pela preservação de meio ambiente, 
do bem-estar da população brasileira, mas 
sim, uma forte sensibilização as elevações 
dos preços das commodities agrícolas no 
mundo.

(*) Fabiano REis é Jornalista – 
Mestre em Produção e Gestão 

Agroindustrial. 
Facebook e Instagram: @fabianosreis

Liderada pela Universidade de Cope-
nhague, uma equipe internacional 
de pesquisadores descobriu como 

as plantas percebem o zinco e usou esse 
conhecimento para melhorar a absorção de 
zinco pelas plantas, levando a um aumento 
de 50% no conteúdo de zinco nas semen-
tes. A nova descoberta poderia um dia ser 
aplicada ao desenvolvimento de safras mais 
nutritivas por meio da edição de genes e 

seleção de variedades. 
A deficiência de zinco e outros nu-

trientes essenciais é uma das principais 
causas da desnutrição em todo o mundo. 
Estima-se que mais de dois bilhões de 
pessoas sofram de deficiência de zinco, um 
problema que pode levar à deterioração do 
sistema imunológico, distúrbios mentais 
e retardo do crescimento. Entre outras 
coisas, a desnutrição pode ser causada 
por terras agrícolas inférteis, afetando o 
conteúdo nutricional de culturas básicas 
como arroz, trigo e milho. 

Mas imagine se fosse possível acionar 
um interruptor nas safras, em seu estágio de 
semente, que os levasse a acelerar a inges-

tão de zinco, ferro ou outros nutrientes, e 
fazer com que absorvessem mais nutrientes 
do que convencionalmente. As áreas de 
Ciências Vegetais e Ambientais da Univer-
sidade de Copenhagen fizeram exatamente 
isso usando a planta modelo Arabidopsis ( 
Arabidopsis thaliana). 

“Pela primeira vez, mostramos que, 
usando um ‘interruptor’ molecular na plan-
ta, podemos fazer com que a planta absorva 
mais zinco do que normalmente absorve-
ria, sem um impacto negativo aparente na 
planta “ , disse a líder do estudo, professora 
associada Ana Assunção do Departamento 
de Ciências Vegetais e Ambientais da Uni-
versidade de Copenhague.

Cientistas usam 
interruptor 
molecular na planta

Por Fabiano Reis*
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A previsão para o cereal é de 
uma produção total recorde, 
com a possibilidade de supe-
rar em 5,4% a safra 2019/20 e 
atingir mais de 108 milhões 

de toneladas. O volume histórico deve-se à 
participação assim distribuída: 23,5 milhões 
de toneladas na primeira safra, 82,8 milhões 
na segunda e 1,8 milhão na terceira safra.

No caso da soja, a cultura vem man-
tendo a tendência de crescimento na área 
cultivada. Nesta safra, há possibilidade de 
crescer 4,1% em relação ao ciclo passado, 
com uma área de 38,5 milhões de hectares 
e produção de 135,1 milhões de toneladas.

O feijão também marca presença evo-
lutiva e crescimento estimado de 1,6% na 
produção das três safras, totalizando 3,3 
milhões de toneladas. A primeira está em 
fase final de colheita, já a segunda, em fase 
final de plantio. A terceira começa o plantio 
a partir da segunda quinzena de abril.

Já para o arroz, há uma redução de 1,9% 
na produção frente à safra anterior, com 
uma produção prevista de 11 milhões de 
toneladas. Pouco mais de 10 milhões de 

toneladas são colhidas em cultivo irrigado 
e 900 mil em sequeiro. O algodão segue 
na mesma linha, com redução de 14,5% na 
área cultivada e produção de 6,16 milhões 
de toneladas de algodão caroço, correspon-
dendo a 2,5 milhões de toneladas de pluma. 
Para o amendoim, em  melhor situação, o 
crescimento é de 2,7% na área total e pro-
dução estimada em 575 mil toneladas, 3,1% 
acima da obtida em 2019/20.

Área total - A área de plantio 
apresenta um aumento de 3,6% sobre a 
da safra anterior, estimada atualmente em 
68,3 milhões de hectares. Após a colheita, 
principalmente da soja e do milho primeira 
safra, são plantadas as lavouras de segunda 
e terceira safras e as de inverno em suces-
são, que totalizam cerca de 20 milhões de 
hectares.

Mercado de Grãos - Algodão em 
pluma continua com um cenário positivo 
no mercado internacional. Com isso, as 
exportações no acumulado de janeiro a 
fevereiro aumentaram 6,4% em relação ao 
último ano. No caso do milho, os embarques 
continuam lentos, com previsão de expor-
tações em 35 milhões de toneladas para a 

safra atual, praticamente igual ao que foi 
observado para a safra 2019/2020. Para a 
soja, estima-se a venda de 86,1 milhões de 
toneladas, com aumento de 3,7% em relação 
ao último ano. Caso se confirme, será um 
recorde da série histórica.

Já para o arroz, as exportações em fe-

COntInaçãO Da CaPa
Foto: Divulgação

vereiro estão em ritmo menor, comparado 
ao mesmo período do ano passado. No 
acumulado do ano, houve queda de 56% 
no volume exportado, ocasionada pelo 
menor nível de estoques em dezembro e 
baixa disponibilidade do produto no início 
deste ano.

brasil deve produzir arroz 
sufiCiente para abasteCer 
merCado interno

Vilão da inflação de alimentos no 
segundo semestre do ano passado, 
o arroz deverá registrar uma produ-

ção de 11,0 milhões de toneladas em 2021, 
leve queda de 0,7% ante 2020, conforme o 
Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) de fevereiro, divulgado dia 
11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).Na comparação com 
a estimativa de janeiro, houve um ajuste 

para baixo de 0,1%. Apesar da previsão de 
queda, o IBGE ressaltou que “a produção 
deve ser suficiente para abastecer o mercado 
interno brasileiro”.

No fim do ano passado, o governo 
federal chegou a facilitar a importação de 
arroz, para aliviar os preços internos. O rio 
Grande do Sul, responsável por quase 70,0% 
da produção nacional, deve produzir 7,6 
milhões de toneladas, com queda 2,1% em 

comparação com 2020. O LSPA de fevereiro 
estima uma queda de 2,7% ante 2020 na 
produtividade (7.958 kg/ha). A produção 
catarinense, de 1,2 milhão de toneladas, 
deve declinar 4,1% ante 2020.Já a safra de 
feijão deverá atingir um total de 3,0 milhões 
de toneladas ao longo deste ano, conforme 
o LSPA de fevereiro. Se confirmada, será 
uma alta de 2,2% ante 2020.

O IBGE reduziu em 1,9% a estimativa 
em relação ao dado de janeiro. A área a 
ser colhida aumentou 0,2% e o rendimen-
to médio diminuiu 2,0%, também ante o 
LSPA de janeiro. Na comparação com a 
safra de 2020, a estimativa para a área a ser 
colhida representa alta de 0,7%, enquanto o 
rendimento médio deverá crescer 1,4%. Os 
Estados com maior participação na estima-
tiva de produção de feijão, considerando-se 
as três safras, são: Paraná (24,3%), Minas 
Gerais (18,8%) e Goiás (10,9%).

Na composição ao longo do ano, a 
primeira safra de feijão, que participa com 

42,1% da produção total, foi estimada em 
1,2 milhão de toneladas, declínio de 3,6% 
frente à estimativa de janeiro. O ajuste 
para baixo foi puxado pela produção da 
Bahia, com uma diminuição de 15,4%, e do 
Paraná, com uma diminuição de 10,3%.A 
segunda safra de feijão, que representa 
39,1% do total, foi estimada em 1,2 milhão 
de toneladas, declínio de 0,7% frente à es-
timativa de janeiro. Já para a terceira safra 
de feijão, a estimativa de produção foi de 
553,7 mil toneladas, redução de 0,1% frente 
à estimativa de janeiro.

Escassez e maior demanda na pandemia levaram preços para 
níveis recordes e o produto ser chamado de vilão da inflação

Notícias do mundo agro é no 
Portal agroiN acesse www.agroin.com.br

Com supersafra, produção de grãos é 
estimada em 272 milhões de toneladas
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homeopatia resulta em melhor CarCaça 
e menos Custo na hora de engordar bois 

Foto: Una Comunicação

Quem produz bovino de corte 
sabe que precisa ter resultados 
com economia. O desafio pode 
ser melhor cumprido com 

produtos homeopáticos já disponíveis no 
mercado pecuário. Um deles foi desenvol-
vido pela Sigo Homeopatia e testado na 
Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul (Uems); e está à venda desde 2015. 

 O médico veterinário da empresa, Mar-
co Cucco, explica que o produto age sobre 
a fisiologia do boi inteiro, sem castrá-lo, 
garantindo, em média, uma arroba a mais 
do que se o animal tivesse sido castrado. 
Ele afirma que o boi não castrado produz 
mais carne/músculo graças à presença de 
testosterona, porém, devido a esse mesmo 
hormônio natural o animal fica mais agitado 
e agressivo, podendo sofrer machucaduras 
em consequência da disputa com outros 
do lote. A prática da sodomia (monta fre-
quente e agressiva entre animais do lote) é 
o comportamento que mais causa lesão e 
perdas. Com o uso de insumo homeopático 
específico os animais ficam mais tranquilos 

e, com isto, desperdiçam menos energia, 
resultando em melhor aproveitamento do 
alimento. 

O boi não castrado, apesar de produzir 
mais carne, tem um acabamento de gordura 
inferior ao do castrado. É aí que entra o 
atributo do produto testado na UEMS, que 
é único no mercado e vai além do controle 
da sodomia: sua ação exclusiva é a de al-
terar a dinâmica da deposição de gordura 

no organismo animal. Parte da energia 
da dieta que geraria depósito de gordura 
visceral (nas “tripas”) é direcionada para 
deposição de gordura na carcaça, princi-
palmente na gordura de acabamento. Com 
isto o rendimento de carcaça aumenta em 
2% a 3%, pois algo em torno de 4,5kg a 6kg 
de gordura passa a fazer parte da carcaça. 
“Aumenta entre 15% e 20% o número de bois 
não castrados cujas carcaças alcançam a 

espessura de gordura de acabamento exigida 
pelo frigorífico. Joga menos energia da dieta 
para as tripas e a direciona para síntese de 
gordura remunerada”, afirma Marco Cucco. 

Da ótica do produtor que faz uma avalia-
ção de acabamento (visual ou por ultrassom) 
como critério para embarcar ao abate, mais 
uma vantagem do produto fica evidente:  
percebe-se que se obtém o acabamento de-
sejado com 5 a 10 diárias de trato a menos. 
Hoje, o boi confinado custa entre r$ 9 e r$ 
10 por dia. Fazendo as contas: o produtor vai 
economizar em média r$60,00 por cabeça 
em diárias de confinamento e agregar em 
média outros r$ 75,00 por cabeça em maior 
rendimento de carcaça. 

Além dessas duas vantagens produtivas 
diretas, pode haver ganho comercial na 
relação com o frigorífico: o produtor passa 
a enviar para abate um menor percentual 
de carcaças com acabamento ausente ou 
escasso, consequentemente aumentando 
o percentual de carcaças com gordura 
mediana e uniforme. Em outras palavras, 
menos carcaças penalizadas financeira-
mente e mais carcaças com premiação ou 
bonificação por parte da indústria. 

‘ligação de paiaguás e nheColândia vai gerar renda, 
emprego e potenCializar o agro e o turismo’, diz riedel
Uma obra que abrangerá cerca de 680 

quilômetros de estradas e rodovias 
irá transformar o cenário e, mais do 

que isso, vai proporcionar crescimento para 
os produtores rurais pantaneiros, assim 
como para o trade turístico.

De acordo com os dados do Sistema Fa-
masul (Federação da Agricultura e Pecuária 
de MS), Corumbá possui um dos maiores 
rebanhos bovinos do Brasil, com mais de 1,8 
milhão de animais. Ao se estruturar mais vias 
de transporte no bioma, esse rebanho poderá 
ter melhores desempenhos e, assim, obter 
excelentes condições de venda no mercado

Ligando os dois pantanais - Paiaguás 
e Nhecolândia - a logística irá levar agi-
lidade e, consequentemente, redução de 
custos para o setor pecuário, como afirma 
o presidente do Sindicato rural de Co-
rumbá, Luciano Leite. “Essa obra é o que 
precisamos para escoar a produção. Somos 
o celeiro de bezerros. O que a comitiva 
levaria trinta dias, levará um dia apenas. 
Estamos otimistas, porque o secretário de 
Infraestrutura Eduardo riedel conhece o 

que o produtor precisa”.
Se por um lado as obras trazem esperan-

ça e otimismo para o agro, para o turismo 
representa oportunidades. “todo acesso 
para regiões turísticas é muito bem-vinda, 
afinal nós precisamos de pontes e de acessos. 
Quanto melhor tiverem as vias maiores as 
chances de fluxos e de novos investidores. 
Para aquela região que já tem algumas estra-
das, o asfaltamento de ambas rodovias vai 
atrair novos empreendimentos turísticos”.

“Quando o projeto é elaborado após 
o diálogo com os interessados, maior é a 
chance de dar certo e foi exatamente isso 
que fizemos com o Governo Presente, sen-
tamos e dialogamos, verificamos viabilidade 
e colocamos em prática. O resultado é este, 
uma iniciativa que vai gerar renda, emprego, 
modernidade e vai potencializar o agro e 
o turismo local”, salientou o secretário de 
Infraestrutura, Eduardo riedel.

A iniciativa do Governo Presente atende 
à demanda dos produtores locais por uma 
estrutura que facilite o escoamento e assim 
reduz o custo de produção. 

É o que conta o produtor rural da região 
da Nhecolândia, em Corumbá, rafael Nu-
nes Gratão: “Esse grande projeto traz para 
nós pantaneiros uma esperança. Porque 
hoje no Pantanal a nossa dor, a nossa grande 
dificuldade, é o escoamento da nossa produ-
ção, e o transporte dos insumos comprados 
nos grandes centros para as fazendas. Com 
isso nosso custo de produção vai diminuir 
muito, tanto para o produtor como para o 
Estado e para a região”.

Na avaliação de Gratão, a assertividade 
da obra está na participação dos produtores 
rurais. “Esse projeto foi muito importante 
porque desenvolveu uma parceria entre os 

produtores da região, com o Governo do 
Estado. Andamos com o pessoal da Agesul, 
ajudamos na escolha do melhor lugar para 
as estradas, onde não havia muita água, 
em lugares, mas andamos com pessoal da 
Agesul e escolhemos o melhor lugar para 
essas estradas que não tem muita água, 
lugares que são mais firmes e que assim 
evitam manutenção das estradas no futuro”.

sobre o projeto - Abrangendo 
cerca de 680 quilômetros, a iniciativa irá 
ligar os dois pantanais e vai promover 
mudanças estruturais no município e na 
região pantaneira.

Se forem somados os investimentos 
em projetos e obras a serem feitas e obras 
executadas, os recursos disponibilizados 
somam r$ 245 milhões, referente ao Gover-
no Presente, pacote de obras lançado pelo 
governador reinaldo Azambuja, com inves-
timentos em recursos próprios de cerca de 
r$ 4 bilhões. O projeto inicia no Porto Jofre, 
passando pela MS-214, fazendo a ligação 
Paiaguás-Nhecolândia, dando continuação 
à rota pela MS-228 até a Curva do Leque.
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safra mundial de soja vai CresCer 6,7%

ms vai ter a primeira indústria 
de ovo em pó orgâniCo do brasil 

Fotos: Reprodução SBt MS

Mato Grosso do Sul vai ga-
nhar a primeira fábrica 
de ovo em pó do Brasil. 
Ela vai funcionar numa 
área de pólo empresarial 

em Campo Grande. A ideia é que o projeto 
ganhe incentivos do Programa de Incenti-
vos para Desenvolvimento Econômico e 
Social (Prodes) e vai gerar, de imediato, 20 
empregos diretos. A fonte será uma granja, 
no Sítio Estrela, que é a única a produzir 
ovo caipira orgânico certificado, na região 
Centro-Oeste.

O empresário Marcos roberto Ferreira 
de rezende relatou que a ideia de instalação 
de uma fábrica de ovo orgânico em pó surgiu 
principalmente para ampliar o tempo de 
validade do produto e, assim, poder buscar 
novos mercados. “Basicamente o tempo de 
prateleira foi o maior motivo para que inves-
tíssemos nesse novo produto, mas também 
é mais fácil de transportar e de armazenar, 
sem perder nenhum dos nutrientes e conti-
nuar oferecendo um produto de qualidade 
para os nossos clientes”, ressaltou.

As galinhas poedeiras da raça inglesa 
Isa Brown são criadas livres de gaiola, com 

acesso a um gramado. São cinco mil galinhas 
que põem quatro mil ovos/dia. Marcos diz 
que quando a fábrica funcionar, este número 
vai aumentar inicialmente, pelo menos, 
cinco vezes mais.

Marcos roberto iniciou a granja dos 
Ovos Pocó há quatro anos, com 1500 
galinhas. Até então, a produção era ainda 
considerada pequena e ele decidiu criar 
o Clube do Ovo. Os clientes faziam uma 
assinatura e compravam um quantitativo 
mensal de ovos, que recebiam em suas 
casas. Depois, Marcos ampliou para 5 mil 
galinhas, que é o número atual.

Com esta ampliação, ele continua com o 
clube de assinantes, mas consegue atender 
grandes redes de supermercados. Além 
disso, o empresário já começou a vender 
o produto in natura para municípios da 
região norte do Estado.

Marcos diz que já planeja o terceiro pas-

so de ampliação de poedeiras e deve chegar 
a 10 ou 15 mil galinhas, mas ainda não será 
para atender a fábrica de ovos orgânicos em 
pó. Para a indústria, a aquisição será quatro 
meses antes do início das operações, porque 
as galinhas são compradas ainda pintinhas 
e com quatro meses começam a botar.

prodes - Marcos roberto disse que 

já apresentou o projeto para ter incentivos 
no Prodes na prefeitura de Campo Grande. 
Agora, o passo seguinte é os vereadores 
aprovarem. O pedido é de doação de ter-
reno e isenção de IPtU por cinco anos. 
Inicialmente, ele pensava na contratação de 
10 funcionários diretos, mas este número 
deve chegar a 20.

o empreendimento vai 
ser instalado em pólo 
empresarial da Capital. 
Empresário aguarda 
incentivo do Prodes.

Marcos Roberto vai 
aumentar o número 

de poedeiras no sítio, 
em breve, para atender 

demanda in natura, 
enquanto indústria não 

entra em operação

Por ELIanE FERREIRa

O Departamento de Agricultura 
Norte-Americano (USDA) divul-
gou o 11º levantamento da safra 

mundial de soja. Em relação ao relatório 
anterior houve um aumento de 0,7 milhão 
de toneladas na oleaginosa no mundo. Com 
isso a safra 2020/21 deve alcançar 361,8 

milhões de toneladas, um avanço de 6,7% 
em relação à safra passada quando foram 
colhidas 339 milhões de toneladas.

A liderança isolada é do Brasil. O 
USDA projeta 134 milhões de toneladas, 
um avanço de 4,3%. O segundo colocado, 
os Estados Unidos, tiveram crescimento 
de quatro vezes acima do brasileiro, com 
avanço de 16,4%. No país a safra de soja 
deve somar 112,5 milhões de toneladas. Na 
terceira colocação vem a Argentina, que teve 
queda de -2,7% e deve colher 47,5 milhões 
de toneladas. A China, na quarta posição, 

avançou 8,3% e espera colher 19,6 milhões 
de toneladas. Os demais países produtores 
somam juntos 48 milhões de toneladas. 
Destaque para o avanço da Índia.

As exportações globais estão estimadas 
em 169,7 milhões de toneladas. O avanço 
em relação a safra 2019/20 é de 2,7%, com 
destaque para maiores embarques norte
-americanos. Os Estados Unidos devem 
embarcar 61 mil toneladas (alta de 33%). 
O Brasil espera exportar 85 milhões de 
toneladas, uma queda de -7,7%. 

O consumo mundial deve ficar em 371,3 

milhões de toneladas. A China é o maior 
demandante, consumindo 116 milhões de 
toneladas. Os EUA consomem 63 mil tone-
ladas e o Brasil cerca de 49 mil toneladas. 
Os avanços dos três países são de 6,9%, 2,5% 
e 1%, respectivamente.

safra dos EUa crescerá 
quatro vezes mais do 
que a brasileira
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novas exigênCias do Comprador são 
uma oportunidade de desenvolvimento 
da peCuária brasileira Como um todo

ibge: safra de milho será de 103,5 milhões de toneladas em 2021

Consultoria reduz previsão de 2ª safra de milho do brasil a 80,13 mi t

Os compradores do agro-
negócio brasileiro estão 
cada vez mais atentos aos 
requisitos socioambientais 
dos produtos. Isso significa 

que o setor tem oportunidades de crescer 
ao comprovar as ações que têm sido feitas 
para preservar cada aspecto relacionado 
aos biomas, aos recursos naturais e as 
comunidades locais e, ao mesmo tempo, 
restaurar locais onde existe a degradação. 

O estudo “Como será o mercado consu-
midor de carne bovina em 2040?”, divulgado 
pelo Centro de Inteligência da Carne da 
Embrapa (CiCarne), em agosto de 2020, 
indica as mudanças no comportamento dos 
consumidores de carne nos próximos anos. 
Nesse sentido, um dos desafios aponta justa-
mente para a tendência de um consumidor 
cada vez mais exigente e atento às questões 
como bem-estar animal, adoção de práticas 
sustentáveis de produção e redução das 
emissões de gases do efeito estufa. 

“Já vemos essa realidade no mercado 
de frutas mundial. Dos 10 maiores com-
pradores de frutas do Brasil em 2019, 5 
eram da Europa; cuja tolerância é zero para 
qualquer resíduo de defensivos agrícolas”, 
afirma o engenheiro agrônomo Francisco 
Beduschi (foto), Executivo da NWF - Natio-
nal Wildlife Federation no Brasil. No total, 
esses países representaram 77% do que foi 
exportado, ou seja, US$ 616 milhões. 

A França é outro exemplo. A Lei Devoir 
de Vigilance (Dever de Vigilância, tradução 
livre) responsabiliza as empresas francesas 
pela compra e comercialização de produtos 
que causem danos ambientais e sociais. E, 
ela se aplica às operações dessas empresas 
na França assim como em outros países. 
Por isso, está servindo de modelo para uma 
lei semelhante para toda União Europeia.

“Esses são sinais claros que os consu-
midores querem se sentir bem com o que 
compram e com o que comem. Eles querem 
transparência e rastreabilidade para que 

possam ter certeza de que o que consomem 
é sustentável e não tem ligações com práti-
cas prejudiciais que não condizem com os 
padrões atuais. O consumidor pede mais 
do que apenas informações genéricas sobre 
quanto o Brasil preserva, ele quer saber de 
cada propriedade rural”, ressalta Beduschi. 

Assim, neste cenário, a pecuária bra-
sileira, que é bastante competitiva, tem 
uma grande oportunidade para estabelecer 
requisitos socioambientais que se tornem 
exemplos aos outros países e ser reconhe-
cida não apenas pela qualidade da carne e 
couro bovinos produzidos, mas também 
pelo tratamento fornecido ao meio am-
biente e as pessoas. 

Sem dúvida, os produtores já vêm me-
lhorando a produção em ritmo acelerado. 
Mas, é preciso que a cadeia trabalhe a comu-
nicação para demonstrar os resultados aos 
consumidores e, com isso, manter e ampliar 
seu mercado consumidor. Para Beduschi, as 
ferramentas já existem, como por exemplo, 

o CAr – Cadastro Ambiental rural, que é 
uma grande base de dados sobre as condi-
ções ambientais de todas as propriedades 
rurais. “Agora o CAr precisa ser validado 
e, se for o caso, os produtores devem fazer 
os ajustes necessários para que possamos 
divulgar os resultados”. 

também o Grupo de trabalho da Pecu-
ária Sustentável (GtPS), lembra Beduschi, 
tem o Guia de Indicadores da Pecuária 
Sustentável que, num futuro breve, poderá 
ser usado para reportar progresso nos di-
versos elos da cadeia. “A rastreabilidade e a 
transparência na cadeia produtiva ajudarão 
a mostrar os bons atores e destacar o grande 
trabalho que está sendo feito por agriculto-
res e pecuaristas. Só assim a produção do 
século 21 irá encontrar os consumidores 
do século 21”, finaliza.

apesar da revisão para baixo da estimativa, em 
relação ao relatório anterior, expectativa é de 
safra recorde do cereal

O Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) manteve a esti-
mativa de safra recorde em 2021 

para o milho, com a projeção de uma pro-
dução total de 103,5 milhões de toneladas, 
nas duas safras. Se confirmada, a produção 
deste ano terá aumento de 0,3% em relação 
a 2020.Os dados são do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) 

A produção de milho do Brasil na 
segunda safra de 2020/2021 deve al-
cançar 80,13 milhões de toneladas, 

avanço de 6,8% ante a temporada passada, 
com impulso maior de um crescimento na 
área plantada do que por produtividades, 
avaliou a consultoria Pátria AgroNegócios, 
que reduziu sua estimativa.

A empresa de análises trabalhava ante-
riormente com uma safra de 80,95 milhões 
de toneladas para a colheita de inverno.

de fevereiro, divulgado nesta pelo IBGE.
A produção total de milho passou por 

um ajuste para baixo em relação à projeção 
de janeiro, com queda de 0,2%. Apesar da 
alta de 0,3% em relação a 2020, o LSPA de 
fevereiro estima um declínio de 3,0% no 
rendimento médio de 2021 em relação ao 
ano passado. Isso porque a área colhida (18,9 
milhões de hectares) deverá crescer 3,4% 

“Produção arrastada por um crescimen-
to de área agressivo, não por produtivida-
des!”, disse a consultoria, citando problemas 
de um plantio atrasado desde janeiro e 
chuvas que interrompem os trabalhos, que 
resultaram na diminuição a projeção.

A Pátria AgroNegócios projeta aumento 
de 7% no plantio da segunda safra, para um 
total de 14,71 milhões de hectares (cresci-
mento de 1 milhão de hectares em relação 
à safra 2019/20).

ante o ano passado. Com isso, o rendimento 
médio deverá ficar em 5.483 kg/ha.

Na composição da produção ao longo do 
ano, a primeira safra de milho deverá parti-
cipar com 24,9% do total, estimada em 25,8 
milhões de toneladas. No LSPA de fevereiro, 
houve queda de 1,7% em relação ao mês an-
terior, por causa da queda na produtividade 
das lavouras (-2,0%). As maiores variações 
negativas na produção foram observadas na 
Bahia (-5,7%), no Paraná (-5,8%) e no rio 
Grande do Sul (-3,3%). Em relação a 2020, 
a primeira safra deverá ficar 2,9% menor, 
conforme a projeção de fevereiro.

Para a segunda safra, que deve repre-

“A expansão de área continua sendo 
estimulada por um crescimento expres-
sivo da receita projetada com os valores 
atuais de milho futuro. Entretanto, apesar 
da área recorde semeada no país com 
milho de segunda-safra, a produtivi-
dade segue comprometida pela falta de 
janela de plantio dentro do cronograma 
adequado”, comentou o analista Matheus 
Pereira.

Quanto mais atrasada a segunda safra 

sentar 75,1% do total, a estimativa está em 
77,7 milhões de toneladas, crescimento de 
0,3% em relação ao mês anterior e de 1,4% 
frente a 2020. “O rendimento médio deve 
declinar 2,0%, em decorrência da menor 
janela de plantio para essa cultura, já que 
o atual ano agrícola atrasou e a colheita da 
soja deverá ser mais tardia”, diz a nota do 
IBGE.Conforme o LSPA de fevereiro, os 
maiores produtores do milho de segunda 
safra, em 2021, devem ser Mato Grosso 
(33,5 milhões de toneladas e participação 
de 43,1% no total nacional) e o Paraná (13,6 
milhões de toneladas e participação de 
17,4% no total nacional).

de milho, maiores são os riscos climáticos, 
como seca e geadas com a chegada do 
inverno.

Com essa estimativa para a segunda 
safra, a produção total brasileira deve 
ficar em 105,66 milhões de toneladas 
em 2021.

No último dia 12, a ministra da Agricul-
tura, tereza Cristina, citou preocupações 
com a segunda safra e custos para a indústria 
de carnes.
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Maurício Picazo Galhardo

giro agronegóCio
em vigor em 1º de julho com as mesmas 
limitações observadas nesta temporada 
2020/21.

beM-estar - Foi lançado o Manual 
de Boas Práticas para o Bem-Estar de 
Galinhas Poedeiras Criadas Livres de 
Gaiola, documento produzido pela Em-
brapa Suínos e Aves, com participação 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - Mapa e do Núcleo 
de Pesquisa em Ambiência da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz” - NUPEA/Esalq.

Grãos - A safra nacional de grãos 
para 2021 deve ficar 9,0 milhões de 
toneladas acima da safra de 2020. Um 
crescimento de 3,5% em relação ao ano 
passado, que já havia sido recorde na série 
histórica da pesquisa que teve início na 
década de 1970. As informações são do 
Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), divulgado dia 11, pelo 
IBGE. 

etaNol - As vendas de etanol pelas 
unidades produtoras do Centro-Sul em 
fevereiro atingiu 2,45 bilhões de litros, 
sendo 174,24 milhões direcionados ao 
mercado externo e 2,28 bilhões comer-
cializados domesticamente. No mercado 
interno, as vendas se mantiveram 0,39% 
aquém do volume registrado no mesmo 
mês de 2020. 

bIoecoNoMIa - Esta será a pri-
meira vez que o evento será realizado fora 
da Finlândia. A edição 2021 será sediado 
em Belém, no Estado do Pará, entre 18 a 
20 de outubro de 2021. A ABAG é uma 
das parceiras desse importante evento, 
juntamente com a IBÁ – Indústria Bra-
sileira de Árvores e o governo do Pará. 
O Fórum Mundial de Bioeconomia, é 
o maior evento sobre bioeconomia do 
mundo.

peNdÊNcIas - Após intenso traba-
lho, iniciado em 2020, Brasil e Argentina 
solucionaram 49 temas pendentes na re-
lação bilateral agropecuária, de um total 
de 54 itens. A ministra tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
e o ministro da Agricultura, Pecuária e 
Pesca da Argentina, Luis Basterra, se 
reuniram dia (9) para avaliar as medidas 
e estreitar o comércio e a cooperação 
entre os dois países.

brasIl rUral - Começam as ins-
crições para a seleção de roteiros turísti-
cos, que contemplam empreendimentos 
de agricultura familiar, para participarem 
do Projeto Experiências do Brasil rural. 
A ação visa promover o turismo em áreas 
rurais do país, apoiando a promoção e a 
comercialização de produtos, serviços e 
destinos da agricultura familiar.

Floresta - Serviço Florestal 
Brasileiro deve concluir em novembro 
deste ano o primeiro ciclo do Inventário 
Florestal Nacional do Amazonas. Estão 
sendo coletados dados em campo em 
uma área de 13 milhões de hectares no 
sudeste do estado. Essa etapa do projeto 
tem o apoio financeiro do Fundo Ama-
zônia e terá o custo total de cerca de r$ 
2,3 milhões. 

coMIssão - Aline Sleutjes (PSL
-Pr) foi eleita presidente da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento rural (CAPADr) da 
Câmara dos Deputados para o mandato 
de um ano. A parlamentar recebeu o 
apoio de 33 deputados para exercer o 
mandato de um ano. 

praValer - O programa PrAVA-
LEr, lançado pelo Ministério da Agricul-
tura durante evento em parceira com a 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), vai contribuir para 
“impulsionar a regularização ambiental 
das propriedades rurais brasileiras”, 
segundo a ministra tereza Cristina. O 
projeto, cuja sigla faz referência ao PrA 
(Programa de regularização Ambiental), 
previsto no Código Florestal.

plaNo saFra 2021/22 - Embora 
o Ministério da Agricultura reitere que 
quer construir um Plano Safra 2021/22 
melhor e mais audacioso que o atual, 
e os produtores torçam por isso, as 
limitações orçamentárias indicam, até 
agora, que as grandes linhas de crédito 
que fazem parte dessa política vão entrar 

Opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. até mais! | Jornalista voluntário MtB 64.425/SP.

jaCto espera CresCer 20% mesmo 
Com estresse nos suprimentos
Quase um terço das vendas das máquinas agrícolas são 
à vista; terraplenagem da nova fábrica já começou

A Jacto, indústria de máquinas 
e equipamentos agrícolas, 
projeta um crescimento de 
20% nas vendas neste ano, 
apesar do estresse da cadeia 

mundial de suprimentos, que tem provo-
cado atrasos de até um mês nas entregas, e 
do esgotamento dos recursos mais baratos 
do crédito rural. Um dos indicativos de 
que o mercado continua comprador é que 
quase um terço (31%) das vendas da Jacto 
em 2020 e no primeiro bimestre deste ano 
foi à vista. Em 2019, as compras à vista 
representavam 22%.

“Vivemos uma situação histórica pela 
alta rentabilidade do agricultor e confiamos 
que esse cenário vai se manter neste ano e em 
2022”, diz Fernando Gonçalves, presidente 
da empresa, acrescentando que espera uma 
solução até junho para a questão da falta de 
matéria-prima, que inclui aço, plásticos e 
outros componentes.

A empresa, instalada em Pompéia, 
interior paulista, iniciou nesta semana 
a terraplenagem da área que vai abrigar 
sua segunda fábrica na cidade, uma obra 
de 96 mil metros quadrados em terreno 
próprio, ao lado do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da empresa. Por estraté-
gia, o investimento não foi revelado, mas, 
pelos preços de mercado, só a construção 
do galpão deve demandar r$ 24 milhões.

O executivo diz que o alto investimen-
to, mesmo num momento de pandemia, 
se justifica porque a empresa de 73 anos 
precisa crescer para atender seus clientes 
e cumprir o projeto de chegar aos 100 anos 
sendo competitiva no mercado nacional e 
internacional. A opção por instalar a nova 
fábrica (que seguirá conceitos da Agricultu-
ra 4.0) também em Pompéia, cidade de 22 
mil habitantes na região de Marília, foi uma 
decisão do conselho, formado pelos filhos 
e netos do fundador Shunji Nishimura, um 
japonês que se instalou na cidade e inventou 

máquinas que revolucionaram o mercado 
de pulverização agrícola.

“Sabemos que seria mais barato cons-
truir a fábrica em outro país porque uma 
série de amarras no Brasil reduz nossa 
competitividade. Mas temos que buscar 
outras formas de ser competitivos porque 
nossos acionistas têm como meta ajudar 
a desenvolver a comunidade de Pompéia 
e acreditam no potencial do país e da 
agricultura brasileira”, afirma o presidente.

Segundo ele, uma condição para con-
tratação das empresas que vão construir 
em dois anos a nova fábrica é usar mão de 
obra local. A empresa mantém um complexo 
educacional na cidade, fundado por Shunji, 
que inclui cursos técnicos e de graduação 
na área agrícola.

A Jacto exporta seus produtos para mais 
de cem países, com destaque para Argen-
tina e outros países da América Latina, 
Leste europeu e África, e tem fábricas na 
tailândia e Argentina. Segundo Gonçalves, 
as exportações estão em alta e devem fechar 
o ano com um aumento de 29%.

A empresa está fazendo parcerias in-
ternacionais para estruturar uma rede de 
revendedores especializados com a “cara 
da Jacto” em todos os países em que atua. 
No Brasil, essa rede já inclui 80 empresas 
parceiras. “O plano é ter prontamente 
a informação e a peça de reposição das 
máquinas para atender o agricultor lá na 
ponta.” Além de pulverizadores, a Jacto fa-
brica equipamentos para adubação, plantio, 
colheita de café e cana-de-açúcar e sistemas 
para agricultura de precisão.
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