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A liberação das exportações de 
carne bovina brasileira para 
a China após mais de 100 
dias de suspensão exigirá 
um intenso trabalho logístico 

da indústria frigorífica e do Ministério da 
Agricultura (Mapa) para escoar os estoques 
mantidos desde setembro. O processo, que 
envolve a certificação e o embarque em 
contêineres refrigerados, pode levar de 20 
a 40 dias, a depender do volume.

“A partir de agora, os frigoríficos estão 
trabalhando para dar vazão àquela carne 
que estava estocada e já tinha sido abatido 
nos padrões de importação da China. Então, 
primeiro o frigorifico vai dar vazão para 
esse produto que estava parado para depois 
pensar em produzir mais carne destinada 
ao mercado chinês”, explica o analista da 
Safras & Mercado, Fernando Iglesias.

Ele destaca, no entanto, que a liberação 
tem um "efeito psicológico" sobre o merca-
do, que já deve refletir nos preços da arroba 
do boi gordo. “Essa retomada da China é 
uma notícia importante do ponto de vista 
da demanda, que pode entrar em 2022 
com um ambiente mais otimista. Se fosse 

depender só do mercado interno, realmente 
não teria força para a arroba experimentar 
movimentos de alta. Agora, só essa notícia 
da China, isso já gera um efeito psicológico 
positivo no mercado”, completa Iglesias.

Nos supermercados, o efeito também 
deve ser imediato imediato, de acordo com 
avaliação feita pelo especialista em direito 
Econômico Internacional, Emanuel Pessoa. 

“Por mais que se leve um tempo para que 
essa carne seja efetivamente exportada, o 
fato é que as negociações já se iniciaram. 
Então o preço já reflete de imediato. E além 
disso, o mercado funciona muito baseado 
nas expectativas. Então, se o dono do boi 
sabe que o preço vai ficar mais alto, ele já se 
antecipa e aumenta o preço para o mercado 
doméstico”.

Com fim do embargo, efeito sobre os valores domésticos tende a ser 
praticamente imediato, enquanto escoamento de produto já estocado 
pode levar mais de um mês
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CONAB ELEVA 
PREVISÃO DE 
SAFRA DE CAFÉ 

BIOINSUMOS 
PODEM REDUZIR 
CUSTOS DE 
PRODUÇÃO

A safra de café do Brasil em 2021 foi 
estimada em 47,7 milhões de sacas de 60 
kg, ante 46,9 milhões no levantamento 
divulgado em setembro, apontou a 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), que elevou a previsão citando 
produtividades acima do esperado. 
Página 2.

A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) avaliou que 
o relatório ao Projeto de Lei 658/2021, 
que propõe a regulamentação do uso de 
bioinsumos on farm (na própria fazenda) 
vai ajudar a reduzir os custos de produção 
para o produtor. Página 6.

FIM DO EMBARGO DA CHINA DEVE 
AUMENTAR NEGÓCIOS COM BOI GORDO

Foto: Divulgação
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BRASIL: UMA PECUÁRIA INTELIGENTE, ARTICULADA, 
SUSTENTÁVEL E PARA O MUNDO TODO

Apesar dos solavancos que atingiram a 
pecuária bovina de corte do Brasil em 2021, 
podemos dizer que o período foi muito 
positivo. Mais do que isso, no momento 
de dificuldade, o produtor rural brasileiro, 
depois de quase duas décadas sendo pres-
sionado por outros segmentos da cadeia 
produtiva, mostrou que aprendeu todas as 
lições e deu uma aula de negociação.

Ora, quando este artigo for publicado, 
no Jornal Agro In, todos já vão saber, com 

detalhes, da retomada da compra de carne 
bovina anunciada pela China. Não vou 
aprofundar neste tema, mas sim nos efeitos 
esperados para o próximo ano, em especial 
após o feriado do ano novo daquele país.

O período citado acima e celebrado en-
tre os dias 31 de janeiro e seis de fevereiro 
de 2022. Mas por qual motivo eu estaria 
falando disso? Simples a China costuma 
fazer fortes aquisições de carnes e outros 
produtos até o final de novembro, no má-
ximo alguns poucos volumes com chegada 
em dezembro. Dito isso, imagino que os 
negócios vão voltar a ocorrer com maior 
frequência em janeiro e os embarques na 
segunda quinzena de fevereiro.

Para encerrar este assunto que animou 
a pecuária brasileira neste último mês de 
2021, os chineses buscam uma produção e 
sustentação interna mais “independente” 
com a carne suína daquele país. Isso não 
vai mudar, mas nem é tão relevante. Afinal, 
entendo que na maior parte do mundo, 
principalmente na Ásia, carne bovina é uma 
iguaria, um produto de muita qualidade e 
de raridade. Portanto, valorizado no prato 
e preço.

As nuances do cenário internacional de 
consumo são muitas e, não é novidade para 
ninguém um posicionamento extremamen-
te crítico da Europa em relação ao Brasil. 

Isso nasce de uma indisposição política de 
alguns países, como França e até mesmo 
Alemanha, que tem gerado controversas 
e injustas pressões sobre o Brasil e sua 
produção.

A nova “onda” do velho continente é se 
tornar uma ferrenha defensora da floresta 
amazônica, como se a mesma não existisse 
exatamente pela proteção, defesa e zelo 
do povo brasileiro, principalmente dos 
produtores rurais e outros povos que lá 
habitam. Entretanto, eles utilizaram um 
levantamento “estúpido” sem qualquer 
comprovação ou rigor metodológico para 
uma rede varejista da França, Alemanha e 
Holanda, suspendesse compras de carne 
bovina daqui.

Enfim, sobre este tema, uma denúncia 
das “ONGs” Repórter Brasil e Mighty Earth, 
que uma indústria exportadora brasileira, 
o grupo JBS, compraria animais oriundos 
de áreas de desmatamento. Uma asneira e 
completa bobagem. Deveria ser investigado. 
Investigado mesmo e caso (estou certo que 
se trata de fraude a acusação) as tais ONGs 
deveriam ser processadas, acusadas crimi-
nalmente de falsa acusação e arcar com os 
rendimentos atrofiados durante o período. 

De toda forma, este elemento, Europa, 
a “micro suspensão” não afeta o boi gordo. 
Agora, pensem em toda a cadeia. Empresas 

que realizam a rastreabilidade, produtores 
rurais, indústrias, entre outros.... As tais 
ONGs têm que responder legalmente no 
Brasil sim! 

Voltando para o momento do boi gordo, 
da carne bovina. Posso dizer que caminha-
mos de forma calma, sem maiores altas ou 
recuos nos preços até por volta do dia 15 de 
janeiro. O consumo interno já ficou meio 
que garantido no mercado interno brasileiro 
para o período de festas. As escalas de abate, 
de maneira, geral, se reestabeleceram em 
um número maior de dias, cerca de sete. 
Fatores que deram estabilidade ao mercado.

E o que esperar de 2022? Não tenho dúvi-
das de que teremos mais um grande ano para 
pecuária bovina de corte do Brasil, com boas 
margens, negócios, fortalecimento do setor 
no campo econômico, social e, até mesmo, 
político. Por outro lado, não há nenhuma 
expectativa de recuo de inflação. Qualquer 
inflação, inclusive a que determina custos de 
produção. E Este será o principal elemento 
para o pecuarista pensar.

No mais, um grande abraço, boas festas 
e até 2022!!!

(*) FABIANO REIS é Jornalista, 
Mestre em Produção e Gestão  

Agroindustrial. 
Facebook e Instagram: @fabianosreis
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CONAB ELEVA PREVISÃO DE SAFRA DE CAFÉ 
DO BRASIL A 47,7 MILHÕES SACAS EM 2021
A safra de café do Brasil em 2021 

foi estimada em 47,7 milhões de 
sacas de 60 kg, ante 46,9 milhões 

no levantamento divulgado em setem-
bro, apontou a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), que elevou a 
previsão citando produtividades acima 
do esperado.

"O quarto levantamento trouxe leve 

incremento da produtividade em relação ao 
anterior, fruto da percepção dos produtores 
de que as geadas causaram um impacto 
menor que o esperado, particularmente nas 
áreas onde já havia iniciado o processo de 
colheita", disse a Conab.

Ainda assim, a Conab apontou uma 
queda de 24,4% na produção de café do 
país em 2021 ante o recorde de 2020. O 

ano de 2021 foi o de baixa no ciclo bianual 
do arábica, situação que foi acentuada pela 
seca prolongada.

A Conab estimou a safra de café arábica 
do Brasil em 31,4 milhões de sacas, ante 30,7 
milhões na previsão de setembro. Já a safra 
de café robusta/conilon foi projetada em 
16,3 milhões de sacas, ante 16,15 milhões 
na estimativa anterior.
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

A previsão da Safras & Mercado 
é de que o volume das expor-
tações se recupere da forte 
queda observada durante 
o embargo chinês, mas em 

patamares inferiores ao registrado em 2020 
e início deste ano.

“A impressão que a gente tem é que re-
almente a China está trabalhando em prol 
da sua suinocultura para depender menos 
de importação e isso é muito importante 
da gente mencionar, porque quer dizer que 
aquele boom de exportação de 2020 e 2021 
está no final”, destaca Fernando Iglesias. 
“Para se ter ideia, o desempenho das expor-
tações de carne suína tem piorado bastante 
nas últimas semanas e outros players do 
setor carnes enfrentam dificuldades com 
a China”, ressalta o analista.

De acordo com o Instituto Mato-gros-
sense da Carne (Imac), a suspensão das 
exportações para a China gerou um preju-
ízo de US$ 762,3 milhões ao setor entre os 
meses de outubro e novembro deste ano.

O sócio especialista em agronegócios do 
Santos Neto Advogados, Frederico Favacho, 
avalia que a recuperação das exportações 
brasileiras de carne para o país será gradual. 
“Provavelmente, a gente vai ter um começo 
de ano com mais tráfego e um pouco mais 
de espera”, destaca, ao lembrar da crise lo-
gística internacional e da dificuldade para 
obter contêineres refrigerados.

“A gente ainda vai ter que estudar as 
razões e as consequências desse embargo. 
Porque, de fato, ele foi mais duro do que 
era necessário”, comenta. Para Frederico 
Favacho, toda essa situação pode ter servido 

de alerta. Além de questões de mercado, 
a demora da China em liberar de novo as 
importações de carne brasileira pode estar 
ligada também a fatores políticos.

“Eu acho que houve sim um elemento po-
lítico, uma mensagem da China lembrando 
sempre que ela é nosso parceiro comercial 
mais importante e que ela espera ser tratada 
coerentemente com a posição que ela tem nas 

nossas relações internacionais”, avalia. “Há 
uma perspectiva de que, no futuro, a China 
diversifique mais. Então isso tem que servir 
de alerta ao Brasil de que é preciso realmente 
ficar atento a essa dependência que a gente 
tem da China como nosso maior parceiro 
comercial. Isso serve principalmente para 
carnes, mas também para outras commodi-
ties agrícolas como a soja”, completa.

Foto: Divulgação

FIM DO EMBARGO DA CHINA DEVE 
AUMENTAR NEGÓCIOS COM BOI GORDO

A liberação das exportações de carne 
bovina para a China trouxe ânimo 
aos agentes e tende a aumentar o 

volume de negócios no mercado f ísico de 
boi gordo no Brasil. A avaliação foi feita 
pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), com a ressalva 
de que a retomada efetiva dos embarques 

deve levar ainda alguns dias.
De acordo com os pesquisadores, os 

frigoríficos, de um lado, sinalizam estar 
com escalas de abate mais alongadas, mas 
seria de animais destinados ao mercado 
interno. De outro lado, muitos pecuaristas 
já indicam retomar os negócios só depois 
da virada do ano, o que tende a manter 

restrita a oferta de animais prontos para 
abate. Os custos de produção elevados é 
que devem levar a negociações de novos 
lotes, segundo o Cepea.

O embargo às exportações de carne 
para a China começou no dia 4 de setem-
bro, por causa de dois casos atípicos de 
Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), 
conhecida como Mal da Vaca Louca. Até 
esta quarta-feira (15/12), quando fechou a 
R$ 308 por arroba, o indicador do Cepea 
para o boi gordo, com base em São Paulo, 
indicava baixa acumulada de 4,44% neste 
mês.

De acordo com o Cepea, escalas de abate dos 
frigoríficos estão mais longas em produtos para o 
mercado interno

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

EXPORTAÇÕES DE CARNE À CHINA ENFRENTARÁ 
CRISE LOGÍSTICA E FARÁ PREÇO INTERNO SUBIR 
Com fim do embargo, efeito sobre os valores 
domésticos tende a ser praticamente imediato, 
enquanto escoamento de produto já estocado pode 
levar mais de um mês

Foto: Divulgação
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ESTUDO REVELA COMO A DENSIDADE DE PLANTAS 
E A ADUBAÇÃO INTERFEREM NO CULTIVO DO MILHO

As melhores densidades estão 
entre 60 e 80 mil plantas por 
hectare, segundo o pesqui-
sador Milton Cardoso, da 
Embrapa Meio-Norte (Te-

resina, PI), membro do projeto Manejo do 
sistema solo-água-planta para o milho na 
região Meio-Norte do Brasil. 

O trabalho dele revelou também que 
para a agricultura familiar, o “melhor arran-
jo” varia na “faixa de 45 a 55 mil plantas por 
hectare”. Já na produção de espigas verdes, 
segundo o estudo do cientista, a “melhor 
faixa” está entre 40 a 50 mil plantas por 
hectare. Encontrar o ponto de equilíbrio na 
densidade é dif ícil, já que o arranjo das plan-
tas “é influenciado pelo genótipo, ambiente, 
sistema de produção, época de semeadura 
e outros fatores”, explica Cardoso.

Pesquisas revelam que um dos fatores de sucesso 
nos sistemas de produção de milho (Zea mays) 
para grãos secos, em nível de agronegócio, é o 
equilíbrio da densidade das plantas. 

Para chegar aos resultados com grãos 
secos, o pesquisador trabalhou em dois 
experimentos, em Teresina e no muni-
cípio de Magalhães de Almeida, no leste 
do Maranhão, no período de 2017 a 2019. 
Foram avaliadas as densidades de 4, 6, 8  e 
10 plantas por metro quadrado, com três 
cultivares de milho da Embrapa, a variedade 
BRS 473, e quatro híbridos. 

Para a variedade BRS 473, os melhores 
resultados obtidos em produtividade de 
grãos secos foram de cinco a seis toneladas 
por hectare. Para o híbrido duplo BRS 2020, o 
alcance foi de 5,5 a sete toneladas por hectare. 
Já para os híbridos triplo BRS 3046 e o simples 
BRS 1060, a produtividade alcançada foi de 
6,5 a nove toneladas por hectare.

Com a produção de espigas verdes, no 
experimento conduzido em Teresina, no 

ano de 2018, foram observadas as densi-
dades de plantio de 2, 4, 6, 8 e 10 plantas 
por metro quadrado. Neste experimento foi 
usado o híbrido triplo de milho BRS 3046, 
também da Embrapa. Aqui, com a densi-
dade de seis plantas por metro quadrado, a 
resposta foi se “ajustou aos padrões comer-
ciais” com 57.813 espigas por hectare. “Os 
resultados mostram que é possível ajustar a 
densidade de plantas à sustentabilidade do 
sistema de produção com milho nas regiões 
estudadas”, ressaltou Cardoso.

GRANDE DENSIDADE VERSUS 
DOENÇAS - As primeiras conclusões do 
projeto comprovam também que o desequi-
líbrio na densidade de plantas da cultura do 
milho “aumentam as doenças foliares”, como 
a mancha-branca, a mancha de bipolares 
e a mancha de cercóspora. No estudo do 
pesquisador Cândido Athayde Sobrinho, 
no município de Magalhães de Almeida, 
ficou comprovado que as doenças surgem 
favorecidas pela “intensidade das chuvas, 
altas umidade relativa do ar e temperatura e 
o efeito das grandes densidades de plantas”. 

O trabalho do pesquisador revelou ainda 
a resposta da diferença dos genótipos “à 
severidade das doenças foliares”. Segundo 
ele, a variedade BRS Assum Preto usada 
no experimento mostrou ser “bem mais 
susceptível às doenças” que os híbridos. O 
hibrido duplo BRS 2020, de acordo com o 
estudo, é o “genótipo mais resistente”.

ADUBAÇÃO NO PASSO CERTO 
- Como já é de domínio no meio agrícola 
e na pesquisa, a adubação correta é fator 
determinante para o aumento da produti-

vidade. Em dois experimentos, conduzidos 
também no município de Magalhães de 
Almeida, com a variedade de milho BRS 
Catingueiro e o híbrido simples transgênico 
PIONER30F53VYHR, ambos em 2019, o 
pesquisador Francisco Brito pôde compro-
var a eficiência do potássio e do nitrogênio 
através da calibração com doses crescentes 
de cada um desses nutrientes.

Os resultados dos experimentos foram 
animadores. Vejamos: com o híbrido sim-
ples transgênico, as doses de nitrogênio 
de 145 e 104 quilos, respectivamente, por 
hectare, foram alcançados os maiores rendi-
mentos de grãos, tanto para a produtividade 
técnica (sem considerar o custo do adubo), 
que chegou a 8,3 toneladas por hectare, 
como para a produtividade econômica 
(que considera os custos com adubação), 
que atingiram 8,1 toneladas por hectare. 

Com a variedade BRS Catingueiro, o 
pesquisador observou que as doses de 117 
e 54 quilos por hectare, foram respecti-
vamente, as que alcançaram os maiores 
rendimentos de grãos, tanto para a produ-
tividade técnica, como para a produtividade 
econômica. Os resultados também foram 
expressivos: na produtividade técnica foram 
alcançadas 3,9 toneladas por hectare; e na 
produtividade econômica chegou-se a 2,8 
toneladas por hectare.

Usando doses de potássio, de 69 e 50 
quilos por hectare, o experimento atingiu 
uma produtividade técnica de 3,4 toneladas 
por hectare e uma produtividade econômica 
de grãos secos de 2,9 toneladas por hectare.

O estudo revelou ainda que, no caso 
do hibrido simples, para cada um quilo de 
nitrogênio aplicado, houve uma produ-
ção de 57 quilos de grãos secos de milho, 
para produtividade técnica, e 77 quilos de 
grãos secos do cereal para a produtividade 
econômica de grãos, o que corresponde, 
respectivamente, a 66% e 61% de aumentos, 
quando comparado às produtividades sem 
o uso do nitrogênio.

Foto: Divulgação
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DÉFICIT DE ARMAZENAGEM PRESSIONARÁ 
DEMANDA POR CAMINHÕES EM 2022
Safra recorde será 
colhida em meio a crise 
logística internacional e 
custos em alta

A colheita de mais de 290 mi-
lhões de toneladas de grãos 
em 2022 prevista pela Conab 
em meio a uma crise logística 
internacional e um déficit de 

armazenagem de mais de 90 milhões de to-
neladas no país deve pressionar a demanda 
por caminhões ao longo desta temporada. 
De acordo com especialistas e empresários 
do setor, as perspectivas são de falta de 
veículos e aumento dos custos logísticos.

“Vai faltar caminhão, vaio faltar rodovia, 
vai faltar porto, entreposto, porque não 
estamos num estágio de produção madu-
ro ainda, estamos num estágio crescente”, 
alertou o presidente da Câmara Setorial 
de Equipamentos para Armazenagem da 

Abimaq, Paulo Bertolini, durante o 9º Fórum 
Caminhos da Safra. O evento, realizado 
virtualmente, contou também com a par-
ticipação do consultor de logística Antonio 
Fayet, o diretor de Vendas de Soluções da 
Scania no Brasil, Silvio Munhoz e o CEO 
da G10 transportes, Claudio Adamuccio.

“Estamos aí vislumbrando 2022 onde 
o mercado vai demandar uma quantidade 

muitio grande e nós não vamos conseguir 
suprir – não porque não queiramos, o 
objetivo é vender cada vez mais, mas sim-
plesmente porque não vamos conseguir ter 
componentes suficientes para fornecer”, 
lamentou Munhoz, da Scania. Segundo 
ele, o país possui capacidade para aten-
der o volume a ser escoado na próxima 
temporada, mas os gargalos na oferta de 

novos veículos prejudicarão a renovação 
da frota com impacto nas margens do setor 
de transporte rodoviário.

“O que vai acontece provavelmente é 
que nós vamos ter caminhões não sendo 
renovados como deveria ser, no período 
economicamente viável. Esses caminhões 
vão prolongar a sua vida útil, rodando mais, 
fazendo com que o custo operacional suba 
um pouco – o que pode afetar a rentabili-
dade dos transportadores”, destacou o exe-
cutivo. O CEO da G10 transportes, Claudio 
Adamuccio, reconhece que o aumento da 
produção preocupa e prevê falta “de um 
pequeno percentual” nos períodos de maior 
demanda por frete rodoviário.

“Além do aumento de safra, temos a 
antecipação. Ano passado começamos a ter 
o volume substancial na segunda quinzena 
de fevereiro. Esse ano vamos ter o aumento 
da colheita substancial na segunda sema-
na de janeiro. Então ainda vai ter muito 
produto armazenado e ainda não vendido 
que vai juntar com a nova colheita”, destaca 
Adamuccio.

Foto: Divulgação
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“Estamos ampliando a 
nossa atuação de parce-
rias com o setor privado 
para o desenvolvimento 
de soluções para a ca-

deia da carne bovina no Brasil para esse 
bioma”, explica Francisco Beduschi Neto 
(foto), que está há quatro na NWF e que 
agora passa a ser o Líder da NWF no Brasil.

De acordo com Beduschi, a NWF conti-
nuará a engajar frigoríficos e outros atores 
para apoiar as questões relativas à necessi-
dade de melhoria contínua e atendimento 
das exigências dos mercados investidor, 
consumidor e varejista. “Especificamente 

no relacionamento com o mercado, in-
tensificaremos nossos trabalhos junto aos 
frigoríficos, incentivando parcerias com 
traders e varejo no Brasil e nos países con-
sumidores da carne e do couro brasileiros 
para divulgar e efetivar o potencial do país 
para conciliar produção e conservação, 
uma vez que nosso objetivo é ter negócios 
cada vez mais sustentáveis e em equilíbrio 
nos seus três pilares: econômico, social e 
ambiental”, acrescentou.

O apoio local de técnicos é fundamen-
tal para alcançar o objetivo de estabelecer 
uma cadeia da carne e do couro bovinos 
sustentável e desvinculada do desmata-

mento no Brasil. Por isso, a NWF trabalha 
com base em pesquisa e dados científicos 
e conta com uma equipe de especialistas: 
a engenheira florestal Katiuscia Moreira, 
consultora técnica e especialista em Siste-
mas de Informação Geográfica (SIG) e de 
Monitoramento, e do zootecnista Rodrigo 
Dias Lopes, especialista em Agronegócio e 
Pecuária Sustentável.

A NWF espera levar as lições aprendidas 

na Amazônia para o Cerrado. A organiza-
ção desenvolve ferramentas para melhorar 
a rastreabilidade e o gerenciamento da 
cadeia produtiva, impulsionando práticas 
sustentáveis e economicamente viáveis. 
Nesse sentido, Moreira atua no suporte de 
novas abordagens técnicas, ferramentas e 
soluções para o agronegócio para apoiar 
e promover uma cadeia de suprimentos 
sustentável. Seu trabalho envolve o acom-
panhamento do desenvolvimento técnico, 
calibração e implementação de ferramentas 
para promover o apoio aos esforços de 
múltiplas partes interessadas.

Já Lopes responde pelo engajamento de 
frigoríficos, apoio nas implementações de 
práticas sustentáveis na cadeia de forneci-
mento dos frigoríficos parceiros, e também 
no engajamento de produtores na adoção 
de melhores práticas, tanto na Amazônia 
como no Cerrado. O objetivo é contribuir 
para a implantação de planos de melhoria 
contínua dos sistemas de monitoramento 
dos frigoríficos, a fim de atender com-
promissos e as demandas dos mercados 
compradores da carne brasileira, nacional 
e internacional.

Foto: Divulgação

NWF AMPLIA SUA ATUAÇÃO PARA O CERRADO

A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) avaliou 
que o relatório ao Projeto de Lei 

658/2021, que propõe a regulamentação 
do uso de bioinsumos on farm (na própria 
fazenda) vai ajudar a reduzir os custos de 
produção para o produtor.

O parecer da deputada Aline Sleutjes 
(PSL/PR) ao projeto foi aprovado, na quar-
ta (15), pela Comissão de Agricultura da 
Câmara. A CNA trabalhou pela aprovação 
junto à Frente Parlamentar da Agropecu-
ária (FPA) e fez sugestões ao relatório da 
parlamentar.

“Essa é uma prática mundial e centenária 
que, em muitos casos envolvem histórias 
de receitas de bioinsumos transmitidas ao 
longo de várias gerações. Os agricultores 
estão satisfeitos com os resultados agro-
nômicos dos bioinsumos e, também, com 
o impacto positivo que a produção para uso 
próprio vem produzindo em suas planilhas 
de custos”, afirmou o diretor técnico adjunto 
da CNA, Reginaldo Minaré.

Segundo Minaré, o texto aprovado pela 
Comissão cria procedimento específico 
para a produção de bioinsumos, inclusive 

a produção para uso próprio, e mantem em 
lei, de forma clara e inequívoca, o direito 
dos agricultores produzirem seus produtos.

Em relação à produção própria, Regi-
naldo Minaré lembrou que a Agência da 
Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO) elaborou 
em 2010 uma publicação para orientar os 
agricultores na produção de diversos bio-
preparados para uso próprio. A publicação 
está disponível na página da Agência.

“O Projeto de Lei nº 658/2021 é um 
dos prioritários para a CNA. A Confe-
deração está e continuará empenhando 
esforços para que a tramitação do PL seja 
concluída no Congresso. Este esforço da 
CNA caminha na direção de consolidar os 
compromissos firmados pela agricultura 
brasileira na Conferência de Mudanças 
Climáticas (COP 26).”

O PL agora seguirá para a Comissão de 
Finanças e Tributação e depois para Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

Nos últimos dois anos o registro de 
bioinsumos foi potencializado no país. Em 
2011 o país tinha apenas 16 produtos de 
base biológica. Em 2019 foram 43 regis-
tros; em 2020 foram 95 e neste ano já são 
77 produtos de baixo impacto autorizados 
pelo Ministério da Agricultura.

BIOINSUMOS PODEM REDUZIR CUSTOS DE PRODUÇÃO
Projeto de Lei propõe a regulamentação do uso de 
bioinsumos on farm

Por ELIZA MALISZEWSKI

A certeza do potencial brasileiro para suprir parte 
da demanda global por alimentos, especialmente 
no segmento da carne, de forma sustentável e 
preservando o meio ambiente, foi uma das razões 
que levaram a National Wildlife Federation 
(NWF) a ampliar sua atuação para Cerrado.
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Um circuito de capacitações 
para agricultura familiar foi 
realizado nos meses de no-
vembro e dezembro de 2021, 
pela Embrapa Agropecuária 

Oeste, cujo os temas foram: bovinocultura 
de leite, cultivo de mandioca e horticultu-
ra. Para janeiro de 2022, está previsto um 
treinamento em sistemas agroflorestais. Os 
treinamentos foram no formato presencial, 
seguindo todas as recomendações do pro-
tocolo de biossegurança devido a Covid-19 
e foram delimitados ao número máximo de 
20 pessoas por curso. 

O chefe-geral da Embrapa Agropecuária 
Oeste, Harley Nonato de Oliveira, explica 
que “essas capacitações estavam planejadas 
para serem realizadas durante a Tecnofam 
em 2020, mas como o evento foi adiado 
para 2022, buscou-se uma forma de realizar 
esses treinamentos, de forma a levar esse 
conhecimento e tecnologia aos agricultores 
familiares”.

Segundo o supervisor do Setor de Imple-
mentação da Programação de Transferência 
de Tecnologia (SIPT), Orismar Aparecido 
Espíndola da Silva, “essa iniciativa tem 
como objetivo capacitar pequenos pro-
dutores rurais da agricultura familiar e de 
comunidades indígenas, visando à melhoria 
da atividade agropecuária”, explicou. O su-

pervisor informou ainda que os temas dos 
cursos foram definidos a partir de demandas 
das próprias comunidades. 

Dourados - Em Dourados, as capaci-
tações sobre “Cultivo de Mandioca” (pes-
quisador Auro Akio Otsubo) e “Produção 
Sustentável de Maracujá” (pesquisador Ivo 
de Sá Motta), aconteceram na Embrapa 
Agropecuária Oeste e na Casa da Esperança. 
Ambas foram realizadas em 19 de novembro 
e teve como público agricultores familiares 
de Juti (MS), dos assentamentos Guanabara, 
Sebastião Rosa da Paz, Santa Clara II, além 
da aldeia Jarara. 

Os assuntos “Programa de aquisição de 
alimentos” (engenheiro agrônomo da Secaf, 
Anderson Souza de Almeida), “Cultura de 
Mandioca” (pesquisador Auro Akio Otsu-
bo) e “Horticultura sustentável - aspectos 
básicos” (pesquisador Ivo de Sá Motta) 
foram o tema da capacitação realizada na 
Embrapa Agropecuária Oeste, em 25 de no-
vembro, para os indígenas de Dourados, das 
aldeias Panambizinho, Jaguapiru e Bororó. 
Já no dia 30 de novembro, os produtores de 
leite de Dourados assistiram à capacitação 
sobre “Capim elefante BRS Capiaçu - Do 
plantio à abertura do silo” (pesquisadores 
Marciana Retore e Claudio Lazzarotto).

Ponta Porã e Itaquiraí - Em Ponta Porã, 
os produtores de leite foram capacitados 

sobre “Capim elefante BRS Capiaçu - Do 
plantio à abertura do silo” (pesquisadores 
Marciana Retore e Claudio Lazzarotto), nos 
dias: 17 de novembro, no Assentamento Aba 
da Serra I; 23 de novembro, em Itaquiraí; 25 
de novembro, no Assentamento Itamarati, 
respectivamente. No Assentamento Itama-
rati também foi abordado o tema “silagens 
de milho e milheto”.

“Devido à grande demanda pelos produ-
tores, em Itaquiraí, foi preciso realizar uma 
segunda capacitação, para atender produto-
res que não tinham sido contemplados na 
primeira capacitação. Assim, no dia 10 de 
dezembro, foi realizado treinamento volta-
do para a bovinocultura de leite, além de 

palestra sobre consórcio milho-braquiária”, 
acrescenta o chefe-adjunto de Transferência 
de Tecnologia da Embrapa Agropecuária 
Oeste, Auro Akio Otsubo.

IGUATEMI - No dia 9 de dezembro, 
pesquisadores da Embrapa Agropecuária 
Oeste visitaram produtores do assenta-
mento Nossa Senhora Auxiliadora, onde 
além de realizarem capacitação sobre “Uso 
de forrageiras para bovinocultura de leite”, 
foi feita uma reavaliação da atual produção 
e do uso do capim BRS Capiaçu, pois essa 
comunidade já havia recebido mudas deste 
capim anteriormente, e já trabalham com 
essa variedade de capim elefante. 

O treinamento sobre “SAF – Sistemas 
Agroflorestais”, será realizada pelo pesqui-
sador Milton Padovan”, no Assentamento 
Aba da Serra I, em Ponta Porã. 

PARCERIA - As capacitações contaram 
com o apoio do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar/MS); Sindicato Rural 
de Dourados/MS; Prefeituras Municipais de 
Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Juti e Ponta 
Porã; Agraer e da emenda parlamentar do 
deputado federal Vander Loubet.

 “Essas parcerias foram fundamentais 
para que as capacitações fossem realizadas 
e que novos temas fossem identificados 
de forma a viabilizar novos treinamentos”, 
finalizou Oliveira.

Foto: Divulgação

AGRICULTORES FAMILIARES SÃO CAPACITADOS 
POR PESQUISADORES DA EMBRAPA 

A edição de 2022 do AgriFutura foi 
lançada oficialmente dia 15, no Sa-
lão Nobre da Secretaria de Agricul-

tura e Abastecimento de SP (SAA). O evento 
da Secretaria é organizado pela Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA) e acontecerá nas dependências do 
Instituto Biológico (IB-APTA), nos dias 12 
e 13 de março do próximo ano. Todos os 
seis institutos da SAA estão envolvidos no 
projeto, assim como a Fundação de Desen-
volvimento da Pesquisa do Agronegócio 
(FUNDEPAG).

O lançamento contou com a participa-
ção de empresas e startups do agro, além do 
secretário de Agricultura e Abastecimento 
de SP, Itamar Borges, do secretário-execu-
tivo da Secretaria de Agricultura, Francisco 
Matturro, do coordenador da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA), Sergio Tutui, da diretora do IB e 
gestora da rede de Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NIT), Ana Eugênia de Car-
valho Campos, além de representantes dos 
institutos, do SEBRAE, Ocesp e empresas 
como a John Deere, Neoconsulting, Ban-
co do Brasil, Guarany, Simbiagro, entre 
outros.

“Queremos oferecer tudo o que os nos-
sos Institutos possam proporcionar, com 
estrutura, inteligência e tecnologia para 
fazer um verdadeiro trabalho de geração 
de startups, incubação e atração de inves-
timentos. Com certeza daqui nascerão os 
unicórnios do Agro”, disse Itamar Borges.

De acordo com o coordenador da APTA, 
Sergio Tutui, o AgriFutura se configura 
como posicionamento de mercado dos 
Institutos de Pesquisa da APTA, que estão 
atuando de forma cada vez mais próximas 
das startups do setor dos agronegócios. 
"Os Institutos de Pesquisa da APTA foram 
criados para resolver os problemas dos 

AGRIFUTURA 2022 É LANÇADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SP
produtores. Temos Institutos com mais de 
um século, como o Instituto Agronômico, 
mas sempre tivemos esse cerne de resolução 
de problemas. As startups se inserem nesse 
contexto, pois, com o conhecimento gerado 
por nossas unidades, podemos auxiliar 
na validação das tecnologias de pequenas 
empresas ou acelerando os negócios delas", 
afirma.

O diretor presidente da Fundepag, 
Antônio Alvaro Duarte de Oliveira, em sua 
fala colocou à disposição do projeto todas 
as especialidades da Fundação de Apoio 
e da Conexão f. - braço de incubação e 
conhecimento do órgão.
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CÂMARA APROVA TEXTO-BASE DO BR DO MAR, 
QUE INCENTIVA NAVEGAÇÃO NA COSTA MARÍTIMA

A Câmara dos Deputados 
aprovou dia 15, o texto-base 
da proposta do governo de 
incentivo à navegação na 
costa brasileira, chamado 

de BR do Mar. Agora, os deputados irão 
analisar as sugestões de mudança ao texto 
(destaques). Apresentado ao Congresso 
pelo Ministério da Infraestrutura em agosto 
de 2020, o BR do Mar tem como um dos 
pilares a flexibilização do afretamento 
de embarcações estrangeiras para serem 
usadas na cabotagem. Com isso, pretende 
flexibilizar essas regras para aumentar a 
oferta de navios e, portanto, a concorrência, 
baixando os custos desse tipo de navegação.

Segundo a pasta, com o impulsiona-
mento da navegação por cabotagem, será 
possível ampliar o volume de contêineres 
transportados por ano, saindo de 1,2 milhão 
de TEUs (unidade equivalente a 20 pés), em 
2019, para 2 milhões de TEUs, em 2022. 
A iniciativa também permitirá ampliar 

em 40% a capacidade da frota marítima 
dedicada à cabotagem nos próximos três 
anos, excluindo as que operam no petróleo 
e derivados.

O BR do Mar prevê que as empresas 
poderão, depois de um prazo de transição, 
alugar embarcações a casco nu (alterando 
a bandeira estrangeira do navio para bra-
sileira) sem ter navios brasileiros próprios. 
Esse cenário de liberação total, no entanto, 
vai acontecer somente após quatro anos da 
sanção da lei.

Em relação ao aluguel de navios a tempo 
- quando a bandeira estrangeira é mantida, 
reduzindo os custos -, a proposta prevê mais 
hipóteses em relação às normas atuais. No 
entanto, para acessar esses novos formatos, 
o negócio só poderá afretar navios que sejam 
de subsidiária estrangeira pertencente a 
uma empresa brasileira de navegação. Para 
o governo, isso dá mais segurança de que 
haverá frota disponível para a cabotagem 
no Brasil.

o texto novamente em razão das alterações 
promovidas pelo Senado. Em seu novo 
relatório, o deputado Gurgel (PSL-RJ) 
manteve algumas das modificações feitas 
pelos senadores, mas excluiu outras, como 
a que jogava a liberalização do afretamento 
a casco nu apenas para 2027.Após uma 
mobilização de entidades do setor portu-
ário, o relator resolveu manter no texto a 
retomada do regime tributário especial 
para o setor portuário, conhecido como 
Reporto (Regime Tributário para Incentivo 
à Modernização e à Ampliação da Estrutura 
Portuária).

Projeto visa a flexibilização do afretamento de 
embarcações estrangeiras para serem usadas na 
cabotagem

Hoje, o afretamento nessa modalidade 
é bastante restrito. A lei atual define que 
uma das hipóteses para afretar dessa forma 
é que não exista ou não se tenha à disposição 
uma embarcação de bandeira brasileira do 
tipo e porte adequados para o transporte 
pretendido - isso é verificado na chamada 
"circularização", uma espécie de consulta 
ao mercado. Pelo BR do Mar, nesses casos, 
a regulamentação do afretamento não po-
derá limitar o número de viagens a serem 
realizadas.

A Câmara já havia analisado a matéria 
em dezembro de 2020, mas precisou votar 
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ESCRITÓRIO 
   • COM 8 SALAS;
   • RECEPÇÃO;
   • 1 GARAGEM FECHADA;
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   • 1 SALA;
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