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A 
estimativa de queda no vo-

lume da cana-de-açúcar no 

Brasil está prevista em 9,5%, 

de acordo com o 2º Levan-

tamento da Safra 2021/22, 

divulgado no último dia 19, pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab). A ex-

pectativa é que sejam colhidos 592 milhões 

de toneladas, representando um volume de 

cerca de 62 milhões de toneladas de matéria 

prima a menos em relação à safra 2020/21.

Os efeitos climáticos adversos da estia-

gem durante o ciclo produtivo das lavouras e 

as baixas temperaturas registradas em junho 

e julho estão entre as causas da redução, 

que incluem ainda episódios de geadas 

em algumas áreas de produção, sobretudo 

nos estados de São Paulo e Mato Grosso 

do Sul. No 1º levantamento realizado pela 

Conab em maio, os números já mostravam 

queda percentual de 4% na cana em relação 

à safra anterior.

A pesquisa para o 2º levantamento 

revelou que na Região Sudeste, principal 

produtora do país, houve redução de 6,6% 

na área a ser colhida, totalizando 5 milhões 

de hectares, e decréscimo de 13,3% na 

produção, estimada em 371,5 milhões de 

toneladas. Já o Centro-Oeste, com área 

semelhante à colhida na última safra, tem 

volume previsto em 135,4 milhões de to-

neladas, 3,2% menor que a obtida na safra 

anterior. 

A estiagem e as geadas reduziram a estimativa da produção, que deve 
ser 9,5% menor do que na safra anterior
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ESPECIALISTA: OS QUÍMICOS QUE 
DEVEM COMPLEMENTAR OS BIOLÓGICOS

Continua na página 3.

    

VEM CHUVA EM 
SETEMBRO?

SECA NOS EUA 
AFETA SOJA

O modelo climático europeu (ECM) 

indica a possibilidade de chuvas no Brasil 

no fi m de Agosto e início de Setembro em 

áreas das regiões Sudeste e Centro-O-

este, aponta a Consultoria AgResource 

Brasil. Por outro lado, destacam os 

analistas, o mapa revela uma volta do 

tempo seco no Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul do país entre os dias de 6 a 13 de 

Setembro. Página 3.

O Monitor de Seca dos Estados 

Unidos revelou que a estiagem nas áreas 

de soja, milho e trigo do país continua, 

destaca a Consultoria AgResource Brasil. 

Os analistas de mercado alertam para as 

áreas já “bastante afetadas pela seca, que 

é o caso do oeste e norte do Meio-Oeste 

e norte das planícies”. Página 4.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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BOI GORDO E MILHO: 
PREÇOS FIRMES E VIÉS DE FORTE DE ALTA

H
á dois elementos que mere-

cem toda a nossa atenção e 

serão contemplados neste 

artigo. Boi gordo e milho. 

Por motivos diferentes e, 

às vezes, inclusivos, nossa marcação é de 

aceleração de preços, no mercado sul-ma-

to-grossense e nacional. Ambos têm pro-

dução limitada, demanda superaquecida e 

são fundamentais para o equilíbrio interno 

econômico e, podemos afi rmar, social.

Começo pelo fator carne bovina e arroba 

do boi gordo. Há alguns meses afi rmei para 

alguns colegas, professores universitários 

(ficaram revoltados) o preço da carne 

bovina no país ter fi cado historicamente 

baixo e, nos últimos dois/três anos, alguma 

valorização ocorreu. Entretanto, no resto 

do mundo, trata-se de um produto de 

valor agregado refl etido em seu preço ao 

consumidor fi nal, falo de país produtores de 

carne bovina como Estados Unidos, Canadá 

e, mesmo a Argentina. Além disso, há de 

se considerar que o equilíbrio de oferta e 

demanda de carnes, principalmente bovina, 

é fundamental para o fator social. Contudo, 

se considerarmos um preço mais dentro 

da realidade do produto no Brasil, mas 

ainda baixo se comparado a outros países, 

podemos afi rmar que o grande problema 

não é o preço da carne e, sim, o poder de 

compra da população em questão.

Apresentado o “contexto”, a primeira 

quinzena de agosto contou com um empi-

lhamento de dias de escala de abates feita 

pela indústria frigorífi ca, escalas que che-

garam a superar sete dias, mas recuaram, 

cerca de dois dias em Mato Grosso do Sul, 

na semana que antecedeu o domingo do 

Dia dos Pais. Se olharmos isoladamente a 

escala das plantas fabris, em outros tempos, 

diriam haver alguma folga para a indústria. 

Claro, a realidade é outra: há uma briga pela 

pouca oferta de gado pronto em qualquer 

parte do país e as indústrias buscam garan-

tir matéria-prima, principalmente, para o 

mercado externo.

Em resumo, a oferta de gado pronto não 

apresenta nenhum sinal de melhora e nem 

apresentará. Pelo contrário, a situação deve 

ser de maior restrição ainda de gado para o 

abate, com assédio elevado dos mercados 

importadores da mercadoria brasileira e, 

valorização real do produto em dólares. 

Minha previsão…

Também, não posso deixar de citar al-

gumas variáveis que poderiam culminar em 

algum tipo de degeneração dos fundamen-

tos econômicos relacionados ao “negócio” 

carne bovina: a Argentina de voltar para o 

mercado de exportação de carne bovina 

com volume represado; recuperação mais 

clara do rebanho de suínos na China (maior 

comprador de carne bovina do mundo); 

desgaste e confl ito político impactando o 

mercado de câmbio no Brasil; um volume 

mais expressivo de gado confi nado a ser 

inserido nas escalas de abates nos meses 

de outubro e novembro.

Por outro lado, destaco minhas res-

postas aos cenários possíveis. A Argentina 

volta ao mercado com uma oferta reduzida 

e com todos os seus embates internos entre 

representantes de produtores rurais e go-

verno argentino, não chega a alterar muita 

coisa a China; A China, de acordo com os 

dados deles, conta já com boa recuperação 

do rebanho suíno e preços mais baixos da 

carne suína no varejo  do país asiático – o 

processo já acontece e os chineses não vão 

parar de comer carne bovina; os confl itos 

não devem evoluir para nada, contudo, con-

seguem espantar investidores e o dólar deve 

seguir com alternações, mas fi rme; o volume 

de gado confi nado da indústria brasileira, 

no máximo, vai conseguir garantir carne 

para exportação em contratos específi cos.

MILHO  Antes de falar de milho, 

destaco os preços da arroba do boi gordo 

(livre de Funrural) em Mato Grosso do 

Sul entre R$ 310,50 à vista e R$ 312 em 30 

dias. Algumas boiadas “brutas” fechadas na 

segunda semana de agosto em R$ 320 até 

R$ 322 por arroba e para a turma da região 

de Três Lagoas, o Bolsão, fi car de olho na 

pressão que estão tentando por lá...me conta 

no instagram.

Meus amigos, milho, eu tenho dito há 

muito tempo, não tem não. E falo que não 

vai ter em março de 2022 faz muitos meses 

e está confi rmado. Olha, a Conab fi nalmente 

caiu na real e destacou em seu último le-

vantamento, números mais de acordo com 

a realidade, principalmente em torno da 

produção, consumo e exportação brasileira. 

Quem plantou sabe que desta vez não deu, 

quanto mais a colheita avança mais clara 

fi cam as perdas no Mato Grosso do Sul, só 

não está pior que o Paraná.

O mercado futuro já mantém valores 

acima de R$ 100 a saca e o mercado f ísico 

mostra elevação. Brasil ou indústrias que 

operam no país, vão ter que importar umas 

quatro milhões de toneladas.

* FABIANO REIS é Jornalista, 
Mestre em Produção e Gestão  

Agroindustrial. 
Facebook e Instagram: @fabianosreis
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VEM CHUVA EM SETEMBRO?

O 
modelo climático europeu (ECM) 

indica a possibilidade de chuvas no 

Brasil no fi m de Agosto e início de 

Setembro em áreas das regiões Sudeste e 

Centro-Oeste, aponta a Consultoria AgRe-

source Brasil. Por outro lado, destacam os 

analistas, o mapa revela uma volta do tempo 

seco no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país 

entre os dias de 6 a 13 de Setembro.

“A imagem [dos mapas climáticos mos-

tra que] se trata de um mapa de anomalia de 

chuvas, ou seja, as áreas em verde podem 

receber precipitação acima do normal para 

o período do ano e em laranja, abaixo. A 

AgResource segue acompanhando as atu-

alizações diárias e também na projeção de 

um La Niña para o fi m do ano”, destacam 

os especialistas.

De acordo com o Rabobank, o clima será 

um fator determinante para os agricultores 

brasileiros a partir do próximo dia 15 do 

mês de Setembro. A instituição bancária 

especializada em agronegócio afi rma (na 

edição de Agosto do seu relatório “Brazi-

lian G&O Monthly Update”) que essa data 

é decisiva, porque é quando terminam 

os vazios sanitários em diversos estados 

brasileiros importantes para a produção 

agrícola e começa o período de plantio da 

safra de verão.

A agência meteorológica australiana 

Bureau of Meteorology (BOM) confir-

mou a ocorrência de um novo padrão de 

anomalias de Temperatura da Superf ície 

do Mar (TSM) no Oceano Índico – a fase 

negativa do Dipolo do Oceano Índico, 

ou DOI. A meteorologista Paola Bueno, 

da Meteored, afirma que o evento pode 

alterar o clima e o regime de chuvas no 

Brasil nos próximos meses, inclusive 

provocando o “retorno da La Niña nos 

próximos meses”.

Clima será um fator determinante a partir do 
próximo dia 15 do mês de Setembro

Por LEONARDO GOTTEMS

N
o Sul, a pequena elevação 

de 0,2% na área cultivada 

não garantiu aumento na 

produção total, que pode 

chegar a 31,9 milhões de 

toneladas, com redução de 6,7% em compa-

ração com o ciclo passado, devido à redução 

na produtividade.

Já no Nordeste, houve redução de 1,9% 

na área a ser colhida, mas o aumento de 4,2% 

na produtividade média deverá resultar em 

uma produção de 49,5 milhões de tonela-

das, 2,2% a mais que na safra passada. Na 

Região Norte, a tendência é de manutenção 

da área a ser colhida e crescimento de 7,5% 

de matéria prima, totalizando 3,7 milhões 

de toneladas.

PRODUTOS  Com a menor oferta de 

matéria prima, haverá impactos nos deriva-

dos da cana. A produção total de etanol, que 

engloba informações do produto à base de 

cana-de-açúcar e de milho, deve ser afetada 

nesta safra. O volume estimado é de 29,22 

bilhões de litros, redução de 10,8% em re-

lação ao ciclo anterior. No caso do etanol 

à base de cana, a produção deve chegar a 

25,86 bilhões de litros, redução de 13,1% 

em comparação à safra 2020/21. O etanol 

anidro de cana-de-açúcar, utilizado na 

mistura com a gasolina, deverá crescer 5,6% 

em relação à última temporada, alcançando 

9,84 bilhões de litros e para o hidratado, a 

previsão é de 16,02 bilhões de litros, redução 

de 21,6% em relação à safra anterior.

No caso do etanol de milho, a produ-

ção continua em expansão e deverá ter 

um aumento de 11,2% em relação à safra 

passada, sendo estimado em 3,36 bilhões de 

litros nesta temporada. O etanol anidro de 

milho é calculado em 1,02 bilhão de litros, 

9,4% superior à temporada anterior. Para o 

hidratado, a expectativa é de 2,34 bilhões 

de litros, um aumento de 12,1% em com-

paração à safra 2020/21.

A produção de açúcar no país também 

sofre os impactos com as reduções na 

oferta de cana. Estimado em 36,9 milhões 

de toneladas, o volume de açúcar previsto 

é 10,5% menor que o produzido na tempo-

rada anterior.

MERCADO  Diante do cenário de 

aumento das incertezas sobre a oferta 

futura, o preço médio do açúcar em julho 

deste ano chegou em 17,74 centavos de 

dólar por libra-peso na Bolsa de Nova 

Iorque, o que corresponde a um aumento 

de 3,1% em relação ao preço médio do mês 

anterior. Na primeira semana deste mês 

de agosto, as cotações já superam a casa 

de 18,00 centavos de dólar por libra-peso. 

Essa valorização do açúcar no mercado 

internacional, combinada à taxa de câmbio 

elevada no Brasil, contribui para que as 

exportações de açúcar se mantenham em 

patamares elevados na safra atual.

Assim como no ciclo anterior, o açúcar 

exportado pelo Brasil nos primeiros quatro 

meses da safra 2021/22 (9,5 milhões de 

toneladas) continua tendo como princi-

pais destinos países da Ásia e África. Com 

relação ao etanol, a exportação foi cerca 

de 691,1 milhões de litros no acumulado 

de abril a julho de 2021, o que correspon-

de a uma redução de 16,9% em relação 

a igual período do ciclo anterior. Assim 

como acontece com o açúcar, o etanol é 

afetado pelas adversidades climáticas que 

atingiram a produção da matéria-prima no 

campo. O principal destino, no acumula-

do dos primeiros quatro meses da safra 

2021/22, foram os Estados Unidos, país 

que adquiriu cerca 205,9 milhões de litros 

de etanol brasileiro no período, 28,9% do 

total exportado.

A redução da oferta interna também é 

restringida pela queda da importação. O 

Brasil importou cerca de 63,3 milhões de 

litros de etanol no acumulado de abril a julho 

de 2021, uma redução de 73,3% em relação 

a igual período da safra passada. Com a 

taxação do etanol proveniente dos Estados 

Unidos, a quantidade importada tem como 

origem principal o Paraguai, que sozinho 

foi responsável por cerca de 99,8% de todo 

o etanol importado pelo Brasil no período.

Notícias do mundo agro é no 
PORTAL AGROIN acesse www.agroin.com.br

PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR DEVE 
FICAR EM 592 MILHÕES DE TONELADAS

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

Colheita de cana-de-açucar na Fazenda Ramalhete, município de Rio Brilhante-MS
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IMPORTAÇÕES DE SOJA BRASILEIRA PELA 
CHINA CAEM EM JULHO COM MARGENS FRACAS

Foto: Divulgação

A
s importações de soja brasileira pela 

China caíram em julho em relação 

ao ano anterior, mostraram dados 

alfandegários nesta sexta-feira, à medida 

que margens de esmagamento fracas pe-

saram sobre a demanda.

A China, maior compradora mundial de 

soja, importou 7,88 milhões de toneladas 

da oleaginosa do Brasil em julho, queda de 

3,7% na comparação anual, segundo dados 

da Administração Geral das Alfândegas.

As esmagadoras chinesas aumentaram 

as compras de soja do país sul-americano, o 

principal fornecedor global, nos primeiros 

meses do ano para lucrar com boas margens, 

impulsionadas por uma rápida recuperação 

do plantel suíno local.

A demanda do setor de proteína animal, 

no entanto, enfraqueceu recentemente, já 

que as margens dos suínos caíram para 

território negativo com a queda dos preços 

dos porcos.

Em julho, os desembarques de soja na 

China de todas as origens totalizaram 8,67 

milhões de toneladas, uma queda de 14,1% 

em relação ao ano anterior.

A China também importou 42.277 

toneladas de soja dos Estados Unidos em 

julho, ante 38.331 toneladas no mesmo 

mês do ano anterior, de acordo com dados 

depois que uma queda nos preços dos suínos 

levou muitos suinocultores a abater animais 

menos produtivos.

Maior compradora mundial de soja importou 7,88 
milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil

alfandegários.

As margens de esmagamento em Rizhao, 

província de Shandong, um importante 

centro de processamento de soja no norte 

da China, atingiram seus níveis mais baixos 

já registrados no fi nal de junho, antes de 

subirem novamente.

Os processadores ainda perderiam cer-

ca de 176 iuanes (27,07 dólares) por cada 

tonelada de soja processada.

Espera-se que as importações de soja 

pela China diminuam nos próximos meses 

do ano, à medida que as margens em queda 

dos suínos e um aumento no uso de trigo na 

ração continuaram a restringir a demanda 

por farelo de soja.

O rebanho de porcas da China, que vinha 

crescendo há 21 meses, caiu pela primeira 

vez em julho em relação ao mês anterior, 

SECA NOS EUA AFETA SOJA

O 
Monitor de Seca dos Esta-

dos Unidos revelou que a 

estiagem nas áreas de soja, 

milho e trigo do país conti-

nua, destaca a Consultoria 

AgResource Brasil. Os analistas de mercado 

alertam para as áreas já “bastante afetadas 

pela seca, que é o caso do oeste e norte do 

Meio-Oeste e norte das planícies”. 

“Isso porque a previsão do tempo 

indica tempo seco nos próximos dias e 

temperaturas em elevação. Lembramos 

também que foi justamente nestas áreas 

que o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA) fez o maior corte 

de produtividade no relatório de agosto, 

confi rmando os impactos do clima”, explica 

a equipe da AgResource Brasil.

 Alguns operadores do mercado, des-

tacam os especialistas, acreditavam que os 

rendimentos mais altos no leste do Meio-O-

este, que recebeu maior umidade, poderiam 

“compensar as perdas do oeste, mas não foi 

isso que o USDA indicou já que diminuiu a 

projeção de rendimento médio total no país”.

De acordo com a TF Consultoria Agro-

econômica, passado o impacto do relatório 

de oferta e demanda deste mês do USDA, 

o mercado se volta de novo para o fator 

clima, bem como para a demanda chine-

sa. “Segundo a empresa de meteorologia 

DTN, o clima no Meio-Oeste volta a fi car 

seco nos próximos dias e a região só deve 

ter chuvas signifi cativas em meados da 

semana que vem. 

“No norte das Grandes Planícies, o cli-

ma continua seco no fi m de semana, mas 

há chance de chuvas esparsas na próxima 

semana. Analistas observaram que o clima 

em agosto tem grande infl uência sobre o 

rendimento da soja. Com isto, os futuros de 

soja negociados na Bolsa de Chicago (CBOT) 

fecharam em alta nesta sexta-feira, refl etindo 

a contínua demanda externa pelo grão pro-

duzido nos Estados Unidos”, conclui a TF.

Foto: DivulgaçãoPrevisão do tempo indica tempo seco nos próximos 
dias e temperaturas em elevação

ABPA E APEX BRASIL CRIAM MARCA PARA 
PROMOVER CARNE DE PATO BRASILEIRA NO EXTERIOR

A 
Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA) e a Agência Brasi-

leira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil) acabam de 

apresentar ao mercado uma marca inter-

nacional para a carne de pato produzida 

no Brasil, a Brazilian Duck.

Em nota, a ABPA informou que a marca, 

sob sua gestão, tem como objetivo ampliar 

as exportações de carne de pato brasileira. 

"Segmento que tem ascendido sua presença 

na pauta dos embarques de proteína animal 

nos últimos anos", disse.

A iniciativa tem como foco os mercados 

da Ásia e do Oriente Médio, destaca a ABPA. 

A estratégia é fortalecer a credibilidade, a 

sustentabilidade, a sofi sticação e a excelên-

cia do produto brasileiro no exterior.

"Há uma grande oportunidade de am-

pliação da pauta exportadora com o setor 

de patos, um nicho avícola de alto valor 

agregado. Vamos reforçar a boa percepção 

sobre o produto brasileiro, que agora ganha 

uma marca setorial alinhada aos valores 

já entregues pelo segmento no mercado 

interno e internacional", afi rmou na nota, 

o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Hoje, o país conta com marcas inter-

nacionais semelhantes para os setores de 

carnes de frango, de suínos, ovos e material 

genético, segundo a ABPA. São a Brazilian 

Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg e 

Brazilian Breeders.

De acordo com dados da associação, no 

ano passado o Brasil exportou 4 mil tone-

ladas de carne de pato, alta de 26,55% ante 

o ano anterior, o que gerou receita de US$ 

10,5 milhões. Os principais destinos são 

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, 

Peru, Catar, Kuwait, Japão e Hong Kong.

Por LEONARDO GOTTEMS
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PROGRAMA EMBRAPA 
GENEPLUS E ABB REALIZAM 
NOVA PROVA DE DESEMPENHO 
DA RAÇA BRANGUS EM MS
F

oi iniciada neste mês de agosto, a 

segunda Prova de Avaliação de De-

sempenho (PAD) da raça Brangus nas 

dependências da Embrapa Gado de Corte. 

O trabalho é fruto de uma parceria entre o 

Programa Embrapa Geneplus e a Associação 

Brasileira de Brangus (ABB). 

A primeira prova foi fi nalizada em julho e 

contou com 30 reprodutores de 7 criatórios. 

Já a segunda edição, irá avaliar 51 animais 

de 9 criatórios dos estados de GO, MS e SP.

“Esta é uma prova para animais que vem 

do pós desmama, nascidos entre 01/08/20 a 

31/10/20”, explica Maury Dorta, coordena-

dor de raças taurinas e compostas do Pro-

grama Embrapa Geneplus. “Nesta edição, 

os animais irão permanecer por cerca de 

90 dias nas instalações da Embrapa Gado 

de Corte. O trabalho é iniciado com uma 

fase de adaptação de três semanas e, em 

seguida, passam por um período de 60 dias 

onde terão o consumo de alimento e ganho 

de peso aferidos em tempo real graças às 

balanças e cochos automatizados da Em-

brapa Gado de Corte”, complementa Dorta. 

Entre as características avaliadas pela 

PAD estão efi ciência alimentar, ultrasso-

nografi a por carcaça, peso fi nal, perímetro 

escrotal, qualidade de pelo e conformação 

frigorífica. O objetivo das duas PADs 

Brangus 2021 é coletar fenótipos, medidas 

de carcaça e, principalmente, medidas de 

efi ciência alimentar, todas características 

que tem grande relevância econômica no 

sistema. As provas são também uma ex-

celente ferramenta de seleção de animais 

promissores para serem reprodutores da 

Raça Brangus.

“Essa PAD é resultado do esforço con-

junto dessas grandes instituições, que tem 

uma proposta muito clara para o Brangus: 

trabalhar em prol do melhoramento gené-

tico e aprimorar uma raça que tem muito a 

contribuir para cadeia produtiva da carne 

no país! Por isso mesmo, tivemos um apoio 

enorme dos criadores e isso nos motiva 

ainda mais a continuar nosso trabalho”, 

fi naliza Maury Dorta.
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Foto: FV5 Produtora

GENÉTICA DIFERENCIADA PELA GESTÃO 
DA INFORMAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A 
Agropecuária Ribeirópolis 

concentra seu rebanho no 

Pantanal mato-grossense 

desde 1986, tendo como 

grande desafi o a produção 

de animais Nelore altamente produtivos, 

com diferenciada carga genética, que 

possibilitam a viabilidade econômica da 

atividade, para atender exigentes mercados 

consumidores. 

O ambiente desafi ador, Pantanal mato-

-grossense, contribuiu para elevar a régua da 

seleção e assegurar uma produção direcio-

nada para ganho de peso, aproveitamento 

de carcaça e precocidade. Tudo isso num 

sistema de criação à pasto, o que confere aos 

animais uma adaptação em qualquer região.

A construção de um rebanho diferen-

ciado e único, conta com o olhar atento do 

veterinário e consultor Célio Arantes Heim, 

que desde 1990 orienta os acasalamentos 

que geraram a base forte e uma genética 

própria. 

A participação no PMGZ assegura os 

índices superiores, que reforçam a confi ança 

na genética que será disponibilizada ao mer-

cado através de quatro leilões, programados 

para ocorrer neste ano de 2021.

Célio Heim explica que o rebanho foi 

iniciado com matrizes de quatro grandes 

criatórios, buscando a diversidade genéti-

ca. “A entrada no PMGZ, com as pesagens 

regulares na desmama, ao ano e ao sobre-

ano, servem de base para acompanhar o 

desempenho dos animais, tanto das crias 

como das mães, além do padrão dos touros 

em raça, conformação, ganho de carcaça, 

aprumos e fertilidade”, explicou.

O projeto de seleção da Ribeirópolis pri-

vilegiou os melhores touros de cada época, 

inicialmente direcionados pelos sumários e 

depois pelos modelos de DEPs. “Nos últimos 

quinze anos houve uma grande evolução 

nos processos de avaliação genética. No 

início havia o raciocínio de que os touros 

bons eram àqueles mais bem avaliados no 

mercado. Assim utilizávamos esses, mas, 

também sempre buscando maior rigor na 

seleção, substituíamos quando necessário”. 

afi rmou.  

Há quatro anos, a Ribeirópolis iniciou 

o processo de FIV. Heim explica que a em-

presa sempre apostou na IA, com touros 

de boa qualidade e de bons plantéis. “O 

fato é que nos últimos anos a Ribeirópo-

lis quase não adquiriu produtos de fora, 

e muito produziu e se plantou de forma 

exclusiva, neste período todo”, afi rmou. 

Além disso, o rebanho carrega consigo outra 

peculiaridade, a adaptação às condições do 

Pantanal. “Tem linhagens que conseguimos 

identifi car como as de melhor adaptação à 

região, sendo que as de pior são substituídas 

imediatamente”, explicou.

Célio Heim afi rma que a Ribeirópolis se 

diferencia por uma seleção genuína capaz 

de se adaptar a maioria dos criatórios, em 

qualquer região do Brasil, tanto no aspecto 

de raça, como de fertilidade. “Como faze-

mos o ciclo completo, sempre buscamos 

autonomia em touros próprios para pro-

duzir animais mais pesados e rentáveis. A 

Ribeirópolis quer o que o mercado quer, 

animais férteis, adaptados e indo para o 

abate cada vez mais cedo” disse.

Através do acompanhamento da evolu-

ção das métricas, há três anos iniciou-se a 

avaliação por US ao sobreano, para selecio-

nar os indivíduos com melhores índices de 

EGS, UOL e MAR. “Somado a isto, temos 

o objetivo de peso rápido. O trabalho da 

equipe busca essas características que atu-

almente são as mais modernas da pecuária 

brasileira. Também caminhamos para a 

avaliação genômica, o que nos ajudará muito 

na tomada de decisões daqui para frente”, 

explicou o veterinário.

GESTÃO DE DADOS  Além dos 

aspectos genéticos, a gestão da informação 

e dados da Ribeirópolis é um grande dife-

rencial. Segundo o gestor Ângelo Gardim 

De Cesare, é isso que direciona a produção. 

“Temos um processo hoje muito organizado 

e que nos norteia no processo decisório pas-

so a passo. Obtemos índices como 0,800kg/

dia de ganho de peso na média anual. De 

acordo com últimos dados apresentados no 

benchmarking do Inttegra, para animais à 

pasto no bioma do pantanal, a média das 

fazendas apresenta 0,403 Kg/dia. Ou seja,  a 

genética e manejo empregados pela Ribeiró-

polis vem produzindo  o dobro da média do 

mercado. Isso é puro sinal de evolução, que 

demonstra que os animais são totalmente 

adaptados e alcançam  um resultado e de-

senvolvimento superior”, contou.

A produção de touros é uma prioridade 

da Ribeirópolis e as vacas, por sua vez, pre-

cisam ser férteis e seus bezerros pesados. Por 

atuar com ciclo completo, a fazenda mantém 

um controle rigoroso dos dados zootécni-

cos e morfológicos que fazem com que os 

animais tenham um desempenho positivo 

no fi nal do ciclo. O trabalho de inteligência, 

no uso desses dados tem sido fundamental 

para o sucesso da criação e para a obtenção 

de índices de produtividade diferenciados, 

segundo informou De Cesare.

Entre os resultados a serem comemo-

rados, o principal deles é a redução do 

tempo de terminação dos animais, mesmo 

os mantidos em regime de pasto. “Com o 

elevado preço da reposição e dos insumos, 

o produtor precisa investir em genética, 

pois um animal de baixa qualidade demora 

a engordar, e o lucro vai embora”, destacou.

A partir da colheita de uma genética 

superior, a Ribeirópolis abriu-se ainda mais 

ao mercado desde o ano passado com a rea-

lização de leilões. “É uma forma importante 

para disseminar essa comprovada e dife-

renciada genética, oferecendo excelentes 

oportunidades de compra aos produtores 

de todo o Brasil” afi rmou De Cesare.

Com os modelos de leilões televisio-

nados e altamente profi ssionalizados, a 

Ribeirópolis encontrou um canal de comer-

cialização com maior amplitude e facilidade 

no processo de venda para todo o Brasil. 

Isso garante tranquilidade para ampliar o 

canal de vendas, que antes estava restrito à 

fazenda. Além disso, segundo De Cesare, o 

mercado hoje exige animais com genética de 

ponta, que se adaptem às diversas condições 

ambientais e regionais e atinjam os objeti-

vos do criatório de destino. “A Ribeirópolis 

com certeza está preparada para atender 

aos mais exigentes mercados pois reúne 

todas as qualidades que o mercado busca”, 

enfatizou De Cesare.

AGENDA DE LEILÕES
19 de setembro

LEILÃO DE TOUROS CEIP 
Realização: Central Leilões

Transmissão: Canal do Boi

<<--->>

28 de novembro

LEILÃO DE TOUROS E MATRIZES
Realização: Central Leilões

<<--->>

08 de dezembro

LEILÃO DE MATRIZES PO
Realização: MB Leilões

Plantel único 
é resultado do 
planejamento genético, 
com critérios de seleção 
bem defi nidos e a gestão 
de dados sistematizada
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AVICULTOR DE ITAPORÃ TRANSFORMA GESTÃO 
DE GRANJAS COM ASSISTÊNCIA DO SENAR/MS

DESCOBERTO MILHO QUE SE AUTO FERTILIZA: FIM DOS NITROGENADOS?

OS QUÍMICOS QUE DEVEM COMPLEMENTAR OS BIOLÓGICOS

A
pós a chegada da Assistência Téc-

nica e Gerencial em Avicultura 

do Senar/MS, o produtor rural 

Anízio Soares passou a ter um controle 

mais profi ssional da parte fi nanceira e da 

gestão das granjas no Sítio Recanto Feliz, 

no município de Itaporã. 

“Eu já fazia alguns cursos ministrados 

pelo Senar lá no Sindicato Rural, que foi 

onde conhecemos o Senar. A gente não 

tinha nada relacionado a dados da proprie-

dade. Nessa parte de gestão administrativa, 

F
oi descoberto na região de Sierra Mixe, 

no México, uma variedade de milho 

que captura nitrogênio no ar, dispen-

sando assim o uso de fertilizantes. A novidade 

foi apresentada no Congresso Aapresid 2021, 

realizado na Argentina, por Alan Bennett, 

professor e pesquisador da Universidade da 

Califórnia, nos Estados Unidos.

D
e acordo com o Agrônomo e Enge-

nheiro em Produção Vegetal, Luiz 

Gustavo Floss, referência do Grupo 

Floss, os defensivos químicos deveriam com-

plementar os biológicos e não o contrário. 

“No futuro a base de produção será com 

produtos biológicos. E não é que ele seja 

contra o uso de produtos químicos, mas eles 

de coleta de dados e da parte fi nanceira 

melhorou muito. Sem isso, não tínhamos 

noção se a gente estava tendo resultado 

positivo ou negativo”, relata o avicultor.

A partir dessa nova visão dos números e 

resultados da propriedade, Anízio (foto) passou 

a ser mais assertivo nas tomadas de decisões. 

“Nos ajudou a fazer um raio x do que está 

acontecendo de fato. A partir do momento 

que você sabe como está a sua atividade, vai 

te nortear para você ter tomadas de deci-

sões. É algo a mais para a gente ter como 

O nitrogênio (N) é nutriente essencial 

para as plantas, e constitue 78% da atmos-

fera. Até agora apenas as leguminosas 

eram conhecidas por terem a capacidade 

de capturar e usar a molécula por meio da 

simbiose das raízes com bactérias. Para 

outras culturas, sempre foi necessário 

suprir N por meio do uso de fertilizantes 

inorgânicos, produzidos a partir de com-

bustíveis fósseis – que consomem até 2% 

do suprimento total de energia do mundo 

e produzem gases de efeito estufa.

De acordo com Alan Bennett, na região 

mexicana de Sierra Mixe essa variedade de 

milho descoberta sobrevive em solos defi -

cientes em N. De acordo com o cientista, 

devem ser para complementar o biológico e 

não o contrário. Para que o equilíbrio do solo 

o biológico é necessário, é uma prioridade”, 

disse na Conferência Aapresid 2021. 

Referindo-se ao comportamento dos 

produtores, ele argumentou que “eles pre-

cisam ver para acreditar. Eles não veem 

microrganismos, mas veem os resultados e 

por isso a aceitação do uso de produtos bio-

lógicos está crescendo”. Ele disse que assim 

como no Plantio Direto houve um processo 

cultural em relação ao produtor, “para esses 

produtos é preciso mostrar a pesquisa e como 

ela melhora a produtividade, a nutrição e a 

ferramenta aqui dentro da nossa atividade, 

dentro da nossa propriedade”, resume.

Há dois anos recebendo as visitas men-

sais do técnico de campo do Senar/MS, o 

avicultor indica a todos que pensam em ini-

ciar na atividade ou que já estão produzindo.

“Esse programa do Senar veio de encon-

tro com uma necessidade nossa. Em toda 

parte de gestão administrativa, organiza-

cional, de todos os detalhes, não é só na 

parte fi nanceira. Os técnicos são muito bem 

capacitados, com um linguajar preparado 

para nós, com uma didática que realmente 

a gente entende. Essa plataforma foi desen-

volvida pensando em nós produtores. Não 

tive nenhum receio em participar, pois sabia 

que seriam só benef ícios. A transformação 

é como um todo”, conclui.

cereal obtém entre 29% a até 82% de seu 

nitrogênio do ar, sendo fi xado por bactérias 

diazotrófi cas presentes na mucilagem das 

raízes aéreas.

“Embora estejamos muito longe de de-

senvolver uma característica semelhante de 

fi xação de nitrogênio para o milho comer-

cial, este é o primeiro passo para orientar 

pesquisas futuras sobre essa aplicação. A 

descoberta pode levar a uma redução do 

uso de fertilizantes nitrogenados e seus 

problemas associados, e também abre as 

portas para uma melhoria signifi cativa no 

potencial genético, na sustentabilidade 

dos sistemas produtivos e na segurança 

alimentar desses países”, concluiu Bennett.

muito forte para o uso de produtos biológicos 

e vemos que todos estão se voltando para 

isso”, citou Floss. 

O aumento da produtividade está rela-

cionado ao solo, à genética das cultivares e 

ao manejo, principalmente dando à planta a 

densidade necessária para que ela tenha mais 

luminosidade e possa ter fotossíntese ótima. 

“Para favorecer o equilíbrio do solo, além do 

uso de microrganismos benéfi cos, é neces-

sária a rotação de safras. A agricultura de 

hoje precisa saber mais sobre muitos desses 

microrganismos para se tornar tecnologias 

efi cientes no manejo da soja” , destacou. 

Foto: Divulgação

Orientações deram visão mais profi ssional sobre 
resultados da propriedade e ajudaram nas 
tomadas de decisões

Nutriente essencial 
para as plantas, e 
constitue 78% da 
atmosfera

O aumento da 
produtividade está 
relacionado ao solo

esse milho cresce a uma altura de mais de 

cinco metros e exibe extensa formação de 

raízes aéreas em cada nó.

Segundo ele, ao contrário da maioria 

das variedades modernas de milho, em 

que a formação de raízes aéreas cessa após 

a transição para a fase adulta, a formação 

de raízes aéreas no milho de Sierra Mixe 

continua por muito tempo. Isso produz 

de três a quatro vezes mais raízes aéreas 

que secretam quantidades signifi cativas 

de mucilagem (rica em arabinose, fucose e 

galactose) quando há umidade.

A equipe de pesquisa, liderada por Alan 

Bennett e Allen van Deynze, da UC Davis, 

apontou que essa variedade incomum do 

saúde das lavouras. Como o produtor pode 

verifi car que no médio prazo ele tem todas 

essas melhorias  o uso de biológicos está 

aumentando. No Brasil temos um mercado 

Por LEONARDO GOTTEMS

Por LEONARDO GOTTEMS

Foto: Divulgação
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Maurício Picazo Galhardo
GIRO AGRONEGÓCIO

em exportações, 20% acima do mesmo 

período do ano passado. No mês de julho, 

os embarques do agro totalizaram US$ 

11.29 bilhões, 15,80% superior em relação 

a julho de 2020. As informações foram 

divulgadas pela Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex). Do total exportado nos 

primeiros sete meses do ano, a maior 

parcela é resultante do complexo soja (47% 

do total), que somou US$ 34.1 bilhões, 

com aumento de 24,70% em relação ao 

mesmo período do ano passado. 

FRUTAS E HORTALIÇAS - As 

frutas e hortaliças produzidas no Brasil 

são seguras e devem ser consumidas por 

toda a população, garantiram especialis-

tas durante a primeira live da campanha 

“Frutas e Hortaliças – Por que comer 

mais?”. A iniciativa é uma realização da 

Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA), em parceria com a 

Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura no Brasil 

(FAO) no Brasil. No debate online, com 

o tema “Frutas e hortaliças são alimentos 

seguros”, o diretor técnico adjunto da 

CNA, Reginaldo Minaré, afi rmou que o 

Brasil produz hortifrúti de Norte a Sul, 

garantindo a disponibilidade de alimen-

tos em supermercados, varejos e feiras.

PAGAMENTO - O Ministro da 

Agricultura, Pecuária e Pesca da Ar-

gentina, Luis Basterra, reivindicou que 

a comunidade internacional discuta 

a implementação do pagamento dos 

serviços ambientais aos países que 

contribuem signifi cativamente para a 

conservação global da biodiversidade e 

para a luta contra a mudança do clima. “O 

mundo teve processos de transformação 

muito fortes ao longo da sua história. E 

hoje América é possuidora, em termos 

qualitativos e quantitativos, de uma 

grande biodiversidade e de ambientes 

que sequestram carbono.

MERCOSUL - Os coordenadores na-

cionais da Reunião Especializada sobre 

Agricultura Familiar do Mercosul (Reaf) 

se reuniram, em evento virtual para con-

solidar o planejamento das atividades que 

serão realizadas até dezembro de 2021, 

durante a 35ª Reaf, e os temas condutores 

dos debates. Participaram do encontro 

representantes da Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

MÉTODO - A Rede de Laboratórios 

Federais de Defesa Agropecuária (Rede 

LFDA) está apta para atuar na hipótese de 

uma possível introdução do vírus de Peste 

Suína Africana (PSA) no território nacio-

nal. No caso de suspeita de PSA, o LFDA-

-MG é o laboratório ofi cial do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) que realiza o diagnóstico. 

CONSEA/SP - O secretário de 

Agricultura e Abastecimento do Estado 

de São Paulo, Itamar Borges, e o secre-

tário-executivo, Francisco Matturro, 

participaram da 57ª Reunião do Con-

selho Estadual de Segurança Alimentar 

e Sustentável (Consea/SP), com a pre-

sença virtual das regionais e entidades 

que compõem o órgão e acompanhada 

presencialmente pelo coordenador da 

Codeagro, Celso Matsuda, e pela diretora 

técnica do Consea/SP, Vanuzia Teixeira. 

AUDIÊNCIA - A Comissão de 

Infraestrutura do Senado Federal se 

reuniu para debater o PLS 261/2018, que 

trata do Novo Marco Regulatório das 

Ferrovias e as reformas no aeroporto de 

Navegantes (SC) e contou com a presença 

do ministro da Infraestrutura Tarcísio 

Gomes de Freitas. De acordo com o 

senador Esperidião Amin (PP-SC), autor 

do requerimento de audiência pública, 

a presença do ministro é de extrema 

importância para o esclarecimento das 

dúvidas e, principalmente, para conse-

guir fazer importantes melhorias para o 

país com poucos recursos.

CAFÉ - A crise na cafeicultura, até 

o momento vivenciada pelo setor pro-

dutivo e industrial, também vai chegar 

ao bolso do consumidor fi nal. Com a 

seca prolongada e as geadas do mês 

de julho, o aumento nas gôndolas dos 

supermercados será inevitável nestas 

semanas, segundo dados divulgados 

pela Associação Brasileira da Indústria 

de Café (Abic).

EXPORTAÇÃO - No acumulado 

do ano até o momento, o agronegócio 

brasileiro contabilizou US$ 72.7 bilhões 
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