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22º hortitEc tErá 
tEcNologias 
voltadas para 
aplicação dE 
dEfENsivos

ii siMpósio Pós-
colhEita rEúNE 
Mais dE 200 
produtorEs EM 
Naviraí-Ms

Nos dias 28 e 29 de maio, Naviraí 
recebeu o ii Simpósio de Pós-Colheita 
de Grãos do MS, com o tema “Susten-
tabilidade da Pós-Colheita de Grãos”. o 
evento contou com a participação de 
mais de 200 produtores e lideranças do 
setor. Esta é a segunda edição do evento 
criado pela aBRaPoS no Estado do 
Mato Grosso do Sul. Página 8.

a Embrapa Meio ambiente (Jagua-
riúna, SP) participa da 22º Hortitec - ex-
posição técnica de horticultura, cultivo 
protegido e culturas intensivas, de 17 
a 19 de junho, em Holambra, SP, com 
tecnologias voltadas para a otimização 
da deposição de agrotóxicos sobre os 
alvos biológicos. Página 9.

o fenômeno climático El 
Niño – caracterizado pelo 
aquecimento das águas do 
oceano Pacífico – deve 
ocorrer com mais inten-

sidade neste ano e influenciar a produção 
de grãos nas principais regiões do mundo. 
a avaliação é do coordenador do núcleo 

pesquisas e projeções sobre agricultura e 
clima da Thomson Reuters, Corey Cherr.

Sediado em Chicago, nos Estados Uni-
dos, Cherr lidera uma equipe de 15 analis-
tas, que cruzam informações sobre o clima 
e os fundamentos de oferta, demanda e 
estoques das principais safras globais. Nesta 
semana, ele apresentou suas expectativas 

para o ciclo agrícola 2015/2016 em uma 
palestra transmitida via internet.

Em entrevista por telefone a Globo 
Rural, o especialista explicou que, na safra 
2014/2015, houve o que chamou de “El Niño 
fraco”, que influenciou suas expectativas de 
produção, inicialmente em 58 milhões de 
toneladas para a produção de soja da argen-
tina e 98 milhões de toneladas para o Brasil. 
“Neste momento, o El Niño que temos ainda 
é o de 2014, mas é possível que ganhe força 
neste ano”, disse. Continua na página 3.

Arte: Paulo Zarif

POR RAPHAEL SALOMÃO
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MErcado iNtErNacioNal dE portas abErtas: 
EstaMos prEparados?  

a possibilidade de abertura do 
mercado americano à entrada 
da carne brasileira in natura 
vem sendo amplamente dis-
cutida pelo setor. a liberação 

da importação é benéfica ao Brasil, pois 
há muito a ser explorado comercialmente. 
Entretanto, é preciso definir qual segmento 
é mais interessante para que os esforços da 
cadeia produtiva bovina sejam direcionados: 
o mercado de commodities ou o de carne de 
qualidade? além do mais, o que é preciso 
produzir para que essas diferentes demandas 
sejam atendidas? 

o mercado americano de carne bovina é 
muito bem dividido. os cortes de qualidade 
inferior são direcionados ao processamento, 
apresentando preços determinados pela 
tonelada de carcaça de carne commodity. Já 
o segmento composto pela carne grill conta 
com uma remuneração diferenciada, o que 
pode gerar um aumento no faturamento das 
exportações brasileiras. ou seja, o momento é 
oportuno para que o País passe a vender cortes 
com alto valor agregado, deixando em segundo 
plano as exportações de commodities. 

Caso os pecuaristas não estejam pre-
parados para aproveitar a “passagem do 
cavalo arreado”, é possível que se perca a 
oportunidade de abastecer um mercado 
consumidor com alto poder aquisitivo e 
disposto a oferecer um valor maior por kg/
carne. obviamente, ao proporcionar melhor 
remuneração, os mercados exportadores 
tornam-se mais seletivos e, mesmo que acei-

tem carcaças de menor qualidade, exigem pH 
adequado – característica dif ícil de ser atingida 
com animais inteiros. 

Nos últimos anos, houve um aumento na 
participação de animais inteiros nos abates brasi-
leiros, principalmente, devido à maior eficiência 
produtiva desses bovinos. Proporcionalmente, 
a perda significativa na qualidade de carcaça 
também foi superior, uma vez que, ao contrário 
dos animais castrados, os inteiros produzem 
cortes menos macios, mais escuros e secos (carne 
dFd). Essa queda na qualidade está relacionada 
aos valores de pH dos cortes produzidos após 
o resfriamento, além de menor quantidade de 
gordura de cobertura e marmoreio. Para incen-
tivar a castração dos animais e garantir uma 
carne com características adequadas, algumas 
indústrias frigoríficas estabeleceram programas 
com remuneração diferenciada para carcaças 
de melhor qualidade, com prêmios que variam 
entre R$5 a R$8 por @. apesar desse retorno 
financeiro superior, muitos produtores não se 
sentem suficientemente remunerados com os 
prêmios oferecidos e focam na produção de 
quantidade, em detrimento da qualidade. 

É necessário que os pecuaristas tenham 
conhecimento que, após a castração, ocorre 
uma queda do nível circulante de hormônios 
masculinos, provocando algumas alterações no 
desenvolvimento do animal – essas mudanças 
garantem um melhor acabamento de carcaça. 
Já os bovinos inteiros desenvolvem uma maior 
proporção de dianteiro em relação aos castra-
dos, um fator determinante para que haja uma 
remuneração inferior dos animais inteiros. além 
disso, os animais não castrados apresentam 
desempenho 5 a 15% superior aos castrados, 

dependendo do sistema de produção. 
apesar dos machos inteiros apresentarem 

maior rendimento total de cortes, quando 
comparados aos castrados e novilhas, a carne 
apresenta menor quantidade de gordura e menor 
maciez dos cortes. isso ocorre em decorrência 
do aumento da atividade da enzima calpastatina, 
que inibe o rompimento das fibras musculares 
após o abate. as diferenças entre esses animais fi-
cam ainda mais evidentes com o passar dos anos, 
sendo que naqueles animais com idade inferior 
a 16-18 as alterações são menos acentuadas. 

o surgimento da imunocastração traz uma 
nova possibilidade aos produtores, pois permi-
te castrar os animais em pesos superiores aos 
tradicionalmente utilizados, minimizando a 
redução na eficiência produtiva pela castração. 
Como exemplo, um lote de bois Nelore (tamanho 
médio) que foram imunocastrados com 440 kg e 
abatidos com 540 Kg, resultará em mais de 70% de 
carcaças com acabamento mediano ou uniforme. 
Estimando um desempenho 12% inferior desses 
animais devido à castração, haveria a redução 
de, aproximadamente, 6,5 kg carcaça e a possi-
bilidade de se manter um bom acabamento e as 
características desejadas de uma carcaça de boi 

castrado. É importante lembrar que a redução 
ocorre após o animal ser castrado e durante 
o período em que o animal está ganhando os 
100 Kg. assim sendo, numa @ de R$ 145,00 
(R$ 4,83/Kg/carcaça), peso de abate de 540 
Kg, no rendimento de 53%, ou seja, 19,08@ de 
carcaça, o prêmio que pague este desempenho 
menor de 6,5 Kg precisa ser de:(6,5 Kg x R$ 
9,66)/19,08@ - que equivale R$ 3,28.

a possibilidade de participar ativamente 
em mercados como China e EUa trará novos 
desafios à cadeia da carne brasileira, obrigan-
do que os pecuaristas repensem qual deve ser 
o tipo de animal produzido e como proceder 
para atender consumidores ainda mais ávidos 
por carne de qualidade. Entretanto, não há 
dúvida que o sistema brasileiro produtivo 
de bovinos de corte possui condições de 
corresponder adequadamente aos mais 
variados níveis de exigência e ainda garantir 
competitividade nesses mercados. 

(*) AndRé A. SouzA é médico Médico 
veterinário dr. em nutrição e produção 

animal pela Unesp / CSU - Universidade 
do Colorado-EUA e consultor na Plantec 

Pecuária de Resultados.

Por André A. Souza*

http://www.carlosviacava.com.br
http://www.bopriva.com.br
http://www.bopriva.com.br
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El Niño dEvE gaNhar força E ElEvar 
produção dE grãos, diz aNalista
Para o território brasileiro, o 

fenômeno traz aumento de 
temperatura e tendência de 
chuvas acima da média, es-
pecialmente no Sul e Centro-

-oeste, onde está a maior parte da safra de 
grãos. Sob a influência do El Niño, Brasil 
e argentina devem elevar sua produção 
no ciclo 2015/2016 e somar 116 milhões 
de toneladas, disse Cherr, destacando que 
ainda não consolidou suas projeções para 
os países sul-americanos. "o clima deve 
ser favorável para a safra sul-americana, 
como foi no ano passado. Não foi perfeito 
para o Brasil, mas na argentina a situação 
foi boa", destacou.

Nos Estados Unidos, o plantio da safra 
2015/2016 está quase na reta final. Nas 
lavouras de milho, chegou a 95% da super-
f ície até a semana passada, de acordo com 
o departamento de agricultura do país 

(USda). Em 74% das lavouras, as condições 
variam de boas a excelentes. a semeadura 
de soja chegou a 71% da área. "Com o El 
Niño forte e uma melhora das condições de 
umidade do solo, os agricultores dos Estados 
Unidos terão um clima de verão favorável 
neste ano", ponderou Cherr.

Para o USda, os americanos devem 
colher 346,22 milhões de toneladas de mi-
lho e 104,78 milhões na soja na temporada 
2015/2016. as projeções apresentadas por 
Cherr são mais otimistas, de 358 milhões 
de toneladas do cereal e 108 milhões da 
oleaginosa.

"acreditamos em aumento da área plan-
tada de soja nos Estados Unidos e também 
na américa do Sul e deve haver um maior 
potencial de produtividade por causa do 
avanço tecnológico. Tudo está a favor da 
produção", resumiu o analista.

Para baixo - apesar de não projetar 
cotações, Corey Cherr avaliou que a expec-
tativa de aumento de produção nos Estados 
Unidos e na américa do Sul deve apontar 
uma tendência baixista para o mercado 
internacional de soja. Na bolsa de Chicago, 
enquanto o primeiro contrato - julho de 
2015 - encerrou a quarta-feira (3/6) na faixa 
de US$ 9,35 por bushel, os vencimentos de 
setembro e novembro ficaram nos US$ 9,15.

"É dif ícil vermos um cenário de alta 

neste momento. Quando há El Niño, isso 
não é garantido, mas tende a haver uma 
produção maior no Hemisfério ocidental", 
disse, lembrando também da tendência de 
estoques mais elevados do grão.

Caminho semelhante deve seguir o 

mercado de milho. Corey Cherr destacou 
que a safra sul-americana ainda é incerta em 
função da expectativa climática e de uma 
possível estabilidade na área, por exemplo, 
na argentina. No entanto, a produção dos 
Estados Unidos, a maior do mundo, tem se 
desenvolvido de maneira positiva. "o plan-
tio ocorreu mais cedo que no ano passado 
e, se houver o El Niño, com bom clima de 
verão, a produtividade dos Estados Unidos 
deve ser enorme", avaliou.

Na sua apresentação, Cherr destacou, 
no entanto, que uma pressão contrária, 
com possível influência altista sobre as 
cotações, poderia vir de um eventual efeito 
negativo do El Niño sobre a produção do 
Hemisfério oriental. outro fator seria um 
enfraquecimento do fenômeno já no início 
de 2016, cenário ainda considerado incerto 
e de "efeitos desconhecidos".

Na quarta-feira (3/6), o contrato de mi-
lho na Bolsa de Chicago para julho de 2015 
encerrou a sessão na estabilidade, a US$ 
3,59 por bushel. o vencimento setembro 
de 2015 fechou a US$ 3,65 e dezembro a 
US$ 3,76 o bushel.

Foto: Reprodução Internet

Para Corey Cherr a expectativa de aumento de 
produção nos Estados Unidos e na América do Sul 
deve Paraapontar uma tendência baixista para o 
mercado internacional de soja

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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 “dia do produtor” sErá 
realizado eM Três lagoas (Ms) 
EM 17/6, duraNtE a Expotrês
Proposta é oferecer conteúdo técnico e de gestão 
durante a exposição agropecuária

Com o objetivo de oferecer conteúdo 
técnico ao produtor rural, será 
realizado durante a Expotrês – 38ª 

Exposição agropecuária de Três Lagoas, 
que se realiza de 16 a 20 de junho, no 
Parque de Exposições Joaquim Marques 
de Souza, o “dia do Produtor”, evento com 
uma série de palestras com especialistas 
de renome nacional. 

Será no dia 17 de junho, no Parque de 
Exposições Joaquim Marques de Souza, 
a partir das 09:00 horas. Estão previstas 
palestras que abordarão temas como me-
lhoramento genético, sucessão familiar, 
integração lavoura-pecuária, nutrição 

e gestão de pessoas. a coordenação do 
conteúdo é de Francisco Vila, diretor da 
Sociedade Rural Brasileira e terá partici-
pação de palestrantes de renome, além do 
Fórum Expotrês que debaterá a conjuntura 
da pecuária na região com a presença de 
autoridades estaduais e municipais, do 
Presidente do Sindicato Rural de Três 
Lagoas, Marco Garcia, de representantes 
da Sociedade Rural Brasileira e produtores 
locais.

No dia seguinte (18/6) será realizado 
um dia de campo na Fazenda Jaó.

o “dia do Produtor” é uma iniciativa 
do Sindicato Rural de Três Lagoas, da So-

ciedade Rural Brasileira (SRB) e da Verum 
Eventos, empresa organizadora de eventos 
voltados para o setor agropecuário, com 
destaque para o Circuito ExpoCorte.

além de Três Lagoas, o “dia do Pro-
dutor” já está confirmado na programação 
da Expoagro, dia 03 de julho, em Cuiabá 

caMpo graNdE sErá a próxiMa cidadE a rEcEbEr o 
circuito ExpocortE 2015, Nos dias 29 E 30 dE julho

Campo Grande será a próxima 
cidade a receber uma etapa 
do Circuito ExpoCorte 2015, 
nos dias 29 e 30 de julho, 
no Centro de Convenções 

Rubens Gil de Camilo.
É a quarta vez que o Circuito ExpoCorte 

é promovido em Campo Grande, realizado 
pela Famasul - Federação da agricultura e 
Pecuária de MS e pela Verum Eventos. a 
edição deste ano discutirá o conceito do boi 
7.7.7, desenvolvido por pesquisadores do 
Polo Regional da alta Mogiana, da agência 
Paulista de Tecnologia dos agronegócios 
(aPTa) e da Secretaria de agricultura e 
abastecimento (Saa) de São Paulo. Esse 
parâmetro de produção preconiza a busca 
por animais com 7@ na desmama, 7@ na 
recria, 7@ na engorda e terminação e abate 
com 21@ aos 24 meses. Em dois dias, o 
tema será abordado em palestras e debates 
sobre as diversas etapas da vida do animal 
e os aspectos necessários para obter o boi 
7.7.7. além do workshop, os participantes 

poderão conferir as novidades tecnológicas 
apresentadas por empresas de referência 
na pecuária que participam da feira de 
negócios que compõe o evento.

“Em franca expansão, o agronegó-
cio brasileiro está atento às demandas 
mundiais por sustentabilidade e produ-
tividade. Com o avanço das tecnologias 
pecuárias, o produtor rural tecnifica cada 
vez mais sua atividade, ao mesmo tempo 
em que sente a crescente necessidade 
de gerenciar sua propriedade como um 
negócio, lançando mão de modernos pro-
cessos de gestão. Esse intenso fluxo requer 
investimento constante das instituições 
para que a informação e o conhecimento 
cheguem ao campo e se traduzam em mais 
eficiência de todo o processo produtivo. 
Este é o motivo pelo qual estabelecemos 
parcerias para que eventos como a Expo-
corte cheguem até Mato Grosso do Sul. E 
o sucesso das últimas edições mostra que 
os produtores sul-mato-grossenses estão 
apostando no aprimoramento de suas 

práticas, o que confiamos se traduzirá 
no aumento da produção e da qualidade 
da nossa pecuária”, acredita o diretor 
de Relações institucionais da Famasul, 
Rogério Beretta.

“Estamos muito otimistas com a etapa 
de Campo Grande, pois o engajamento 
da Famasul é fundamental para garantir o 
sucesso do evento, que procura levar aos 
produtores conhecimento e tecnologia 
para que possam tornar a atividade pecu-

ária cada vez mais produtiva, sustentável e 
rentável. apresentar o boi 7.7.7 é certamente 
um desafio, mas temos a certeza de que o 
produtor sulmatogrossense está preparado 
para continuar a evoluir para atender às 
demandas cada vez mais exigentes do mer-
cado”, afirma a diretora da Verum Eventos, 
Carla Tuccilio.

as inscrições para a etapa de Campo 
Grande estão abertas e podem ser feitas 
pelo site www.circuitoexpocorte.com.br .

Evento discutirá os parâmetros de produção 
do boi 7.7.7, que preconiza um animal com 7@ 
na desmama, 7@ na recria, 7@ na engorda e 
terminação e abate com 21@ aos 24 meses.

(MT); Expô araçatuba, dia 09 de julho, em 
araçatuba (SP); Expoeste, dia 08 de agosto 
em Pontes e Lacerda (MT) e Expovale, dia 
12 de agosto, em Juara (MT).

as inscrições são gratuitas e mais 
informações podem ser obtidas pelo site 
www.diadoprodutor.com.br.

Vista aérea da cidade de Três Lagoas, MS

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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Nova técNica produz Mudas dE 
sEriNguEira totalMENtE livrEs dE pragas

Uma nova técnica de cultivo 
de mudas de seringueira, de-
senvolvida pela Secretaria de 
agricultura e abastecimento 
do Estado de São Paulo, por 

meio do Escritório de defesa agropecuária 
de Barretos (Eda Barretos), em parceria com 
a Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
em Jaboticabal, tem reduzido a zero o nível 
de contaminação. a técnica deixa as plantas 
suspensas em uma bancada de pelo menos 
40 centímetros de altura em vez de cultivá-las 
diretamente no chão – o que impossibilita a 
contaminação de pragas de solo e raízes como 
meloidogyne, nematoide e pratylenchus.

diretor do Eda Barretos, engenheiro 
agrônomo Paulo Fernando de Brito, explica 
que a técnica possibilita ainda uma melhor 
qualidade do sistema articular da muda, 
deixando-a mais vigorosa. “Com isso temos 
um ganho no crescimento da muda no campo, 
quando a plantamos o pegamento é melhor”, 
destacou, lembrando que essa muda será tam-
bém mais uniforme, crescendo de forma mais 
ordenada. Elas são plantadas em substrato 
de origem vegetal, principalmente casca de 
pinos, e ficam dentro de sacolas plásticas em 
cima da bancada.

Como não entram em contato direto com 
o solo, ficam livres principalmente de pragas 
como nematoide. “Fizemos um levantamento 
junto com Unesp onde identificamos que 
35% das amostras de mudas do solo tinham 
nematoide e neloydogine e 74% tinham pra-
tylexnchus. Na nova técnica é zero por cento”, 
comemora Paulo. Ele explica ainda que o novo 
sistema já vem sendo utilizado com sucesso 
há dois anos e proporciona uma rastreabili-
dade completa dos materiais utilizados na 
produção da muda, e isso melhora também 
a qualidade genética dela.

acostumados, há 40 anos, a cultivar 
direto no solo, os viveiristas e produtores 
em um primeiro momento se mostraram 
desconfiados com a nova técnica, mas agora 
já a aceitam e reconhecem sua maior produ-
tividade e qualidade. os viveristas mais que o 
produtor de borracha porque desconheciam 
o processo, por isso foram realizadas reuniões 
para difundir a novidade.

Foto: Divulgação
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tudo proNto para o 55º lEilão NElorE Mocho 
cv, EM siNop/Mt, duraNtE a ExpoNop 2015

Primeiro leilão da marca CV em 
2015, o 55º Leilão Nelore Mocho 
CV será promovido no próximo 
dia 13 de junho, a partir das 
14h, em Sinop (MT), durante a 

Exponop. Neste ano, serão comercializados 
90 touros, além de uma oferta especial de 
lotes de 1.000 animais para recria e engor-
da de criadores da região. o remate terá 
transmissão ao vivo pelo Canal do Boi para 
todo o Brasil e organização da Programa 
MT Leilões.

a maioria, 80 touros, tem idade entre 30 
e 32 meses, com 700 kg a 800 kg de peso. 
Também foram escolhidos por Ricardo 
Viacava 10 touros da geração 2013, muito 

bem avaliados, com 20 a 24 meses de idade 
e pesando em torno de 600 kg.

São animais rústicos, criados e recriados 
a pasto, filhos de grandes reprodutores 
como Backup, Jaguarari, C 8288 da MN 
(Jamanta), Erug de Naviraí, ilópolis, Qui-
belo, oficial, Tecelão e abel, entre outros. 

Em média, contam com avaliação genética 
que os classifica como Top 7%, ou seja, estão 
incluídos no grupo dos 7% melhores touros 
do programa da aNCP.

“Será a terceira versão do Leilão Nelore 
Mocho CV em Sinop, onde a família Viacava 
conquistou novos amigos e pode expandir 

seu universo de clientes”, explica Carlos 
Viacava (foto).

o professor Raysildo Lôbo, presidente 
da aNCP (associação Nacional de Criado-
res e Pesquisadores), prestigiou o leilão no 
ano passado e retornará à Sinop em 2015 
para mais uma edição da exposição genética 
desenvolvida há três anos no Parque de 
Exposições da acrinorte, onde também 
ministrará mais uma palestra aos criadores 
interessados.

Na edição do ano passado, foram ven-
didos 144 touros. Com faturamento total 
de R$ 827 mil, o remate teve média de R$ 
5.743,33 por cabeça.

o criador Marcio Braga, da Fazenda 
Beira Rio, de Pontes e Lacerda (MT), conta 
que tem se surpreendido com o que está ao 
pé das vacas após aquisição de exemplares 
no leilão de 2013. “Fiz um investimento 
em 16 animais e a prole do CV, como foi 
criada a campo, não sentiu nada, chegou 
trabalhando e só tem melhorado”, explica.

Mais informações, vídeos e o catálogo 
oficial do leilão podem ser obtidas no site 
www.carlosviacava.com.br.

Serão comercializados 
90 touros, além de uma 
oferta especial de lotes 
de 1.000 animais para 
recria e engorda
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http://www.expocorte.com.br
http://www.centralleiloes.com.br/web/index.php?evento=0740
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ii siMPósio Pós-ColheiTa rEúNE Mais 
de 200 ProduTores eM Naviraí-Ms

o evento contou com a par-
ticipação de mais de 200 
produtores e lideranças 
do setor. Esta é a segunda 
edição do evento criado 

pela aBRaPoS no Estado do Mato Grosso 
do Sul. 

a Copasul foi a realizadora da edição 
2015 do evento com a co-promoção de 
instituições e cooperativas do Mato Gros-
so do Sul e do Paraná, além do apoio do 
Sistema oCB/MS.

"Eventos como este são importantes para 
toda a sociedade, pois trata da qualidade dos 
alimentos", afirma Celso Régis, presidente 
do Sistema oCB/MS.

o evento visou atender a demanda das 
instituições locais envolvidas no pós-colhei-
ta de grãos. o objetivo foi estimular a busca 
de resultados que promovam a qualidade 
e a confiança das cadeias alimentares nos 
grãos armazenados. a indústria de equipa-
mentos, produtos e serviços esteve presente 
em estandes de expositores, trazendo as 
inovações tecnológicas que permitem ao 
setor de pós-colheita se manter na posição 
de destaque no agronegócio brasileiro.

o evento teve diversas palestras com 
temas variados, como o mercado de grãos, 
secagem de grãos, produção de lenha, 
danos de percevejos e seus efeitos na pós 
colheita, qualidade do milho para ração 

animal, segurança do trabalho nas unidades 
armazenadoras de grãos, inovações em 
máquinas e equipamentos de pós-colheita, 
dentre outros. 

os participantes puderem ter uma visão 
geral de toda a cadeia de grãos, desde o mer-

cado, conservação, qualidade, maquinários 
e inovações tecnológicas, possibilitando 
uma produção com mais eficiência e melhor 
remuneração ao produtor.

a próxima edição do evento será em 
2017 em Chapadão do Sul.

nos dias 28 e 29 de maio, naviraí recebeu o II 
Simpósio de Pós-Colheita de Grãos do Mato 
Grosso do Sul, com o tema “Sustentabilidade da 
Pós-Colheita de Grãos” 

Foto: Divulgação

http://www.ocbms.org.br
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uNivErsidadE dE viçosa proMovE dEbatE sobrE o biodiEsEl

tEcNologias voltadas para a otiMização da 
aplicação dE dEfENsivos Estarão Na 22º hortitEc

Perspectivas para o setor do bio-
diesel será o tema do ii Workshop 
de Bioenergia promovido pelo 

Centro de Conhecimento em Bioenergia 
da Universidade Federal de Viçosa/MG,  
nos dias 11 e 12 de junho. o objetivo do 
evento é promover o debate de temas do 
setor de bioenergia, revelar tendências e 
opiniões do setor e possibilitar troca de 
conhecimento.

Três painéis serão apresentados ao longo 
do evento, que acontece no auditório do 

Conforme o pesquisador alde-
mir Chaim, tão importante 
quanto aplicar o produto cor-
reto seguindo as recomen-
dações de um profissional, é 

garantir que o produto aplicado alcance os 
alvos biológicos desejáveis na quantidade 
necessária. a ausência dessa preocupação 
pode resultar em impactos negativos ao 
homem, ao meio ambiente e ao produto.

Software GotaS
desenvolvido conjuntamente pela 

Embrapa Meio ambiente e pela Embrapa 
informática agropecuária (Campinas, SP), 
o software visa ajudar os agricultores a 
controlar o rendimento, a qualidade de suas 
pulverizações e a quantidade de agrotóxicos 
aplicados na lavoura.

o software oferece vários parâmetros 
de deposição, como tamanho e densidade 
de gotas depositadas, permitindo ao agri-
cultor decidir sobre os melhores ajustes de 
aplicação, tais como, melhor combinação 
de bicos de pulverização, consumo de calda 
e velocidade de deslocamento do trator, 
afetando diretamente o rendimento das 
operações.

a técnica consiste na utilização de 
cartões feitos de papel sensível à água que 
são afixados nas partes alta, média e baixa 
das plantas. após a pulverização, os cartões 
são recolhidos e, em seguida, digitalizados 
para uso em computador. o objetivo é 

departamento de Tecnologia de alimentos 
da Universidade mineira. No primeiro dia, 
o "Cenário atual: Perspectivas na legislação 
e na produção" será demostrado. Uma das 
palestras será ministrada pelo chefe-geral 
da Embrapa agroenergia, Manoel Souza 
que abordará a "Formulação de políticas 
para o setor agroenergético e avanços das 
fontes de matriz energética". o Centro de 
Pesquisa é uma das instituições apoiadora 
do evento. "Estamos apoiando, pois acha-
mos fundamental promover discussões no 

promover uma melhoria na deposição e na 
distribuição do defensivo nas plantas. as-
sim, salientam os pesquisadores, "o produto 
aplicado não é desperdiçado, gerando uma 
economia para o produtor".

o Gotas é de acesso gratuito e está 
disponível na Rede agrolivre. além disso, 
os produtores também terão acesso ao 
manual de utilização, que orienta sobre as 
especificações técnicas necessárias para o 
funcionamento.

 bico Pulverizador Pneumá-
tico eletroStático

Este bico pulverizador pode ser utilizado 
em equipamentos de pulverização do tipo 
pistola para uso individual, em equipamen-
tos estacionários com vários bicos para 
tratamentos sanitários zootécnicos ou em 
pulverizadores eletrostáticos transportados 
por tratores. Esta solução tecnológica foi 
desenvolvida pela Embrapa em parceria 
com outras instituições.

Por ser eletrostático propicia a indução 
de uma carga elétrica estática em cada gota 
emitida. "assim, as gotas eletricamente car-
regadas se espalham melhor pela repulsão 
elétrica entre cargas de mesmo sinal, ficando 
mais homogêneas e são imediatamente atra-
ídas pelas plantas para onde são dirigidas, 
atingindo os alvos biológicos mais escon-
didos e aumentando significativamente 
a deposição do produto desejado nesses 
alvos", continua o pesquisador aldemir 

tema", salienta Manoel Souza.
Neste mesmo painel também será 

debatida "Macaúba dentro do cenário de 
bioenergia:pesquisas e avanços ambien-
tais na produção", pelo professor da UFV, 
Sérgio Motoike e a "Legislação e políticas 
para a cadeia: gargalos e avanços, por Edna 
Carmélio da Elo de Valores Consultoria.

No último dia, no painel "o setor de bio-
energia: avanços tecnológicos e ambientais" 
serão debatidos os temas da diversificação 
da matéria-prima para o biodiesel, apre-

Chaim, idealizador do invento.
"a eficiência da pulverização eletros-

tática é diretamente relacionada ao pro-
cesso utilizado para eletrificar as gotas e 
a Embrapa Meio ambiente desenvolveu 
um bico pneumático eletrostático que gera 
gotas com tamanho entre 30 e 40 micrô-
metros com altíssima intensidade de carga. 
Esse dispositivo poderia ser utilizado em 

A Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP) 
participa da 22º Hortitec - exposição técnica 
de horticultura, cultivo protegido e culturas 
intensivas, de 17 a 19 de junho, em Holambra, SP, 
com tecnologias voltadas para a otimização da 
deposição de agrotóxicos sobre os alvos biológicos.

sentado por Juliana Bevilaqua da Petrobras 
Biocombustíveis e as vantagens ambientais 
e tecnológicas do bioquerosene, pelo repre-
sentante da Ubrabio, donizete Tokerski.

o mercado do biodiesel será o tema 
o último painel. a influência do aumento 
da mistura do mercado de combustível, as 
dificuldades e avanços do mercado externo 
desse biocombustível, com as contribuições 
do representante da aprobio, Júlio Minelli, 
e ações do Ministério do desenvolvimento 
agrário.

equipamentos manuais ou tratorizados e 
seria indicado para tratamento de pragas 
e doenças em fruticultura e olericultura", 
explica Chaim.

o benef ício direto do aumento da 
eficiência de controle de pragas e doenças 
com a pulverização eletrostática é que ela 
otimiza a deposição dos defensivos e re-
duz as  perdas para o solo em até 20 vezes 
quando comparadas com uma pulverização 
convencional.

o equipamento foi desenvolvido em 
parceria com a empresa B&d Equipamentos 
agrícolas Ltda., que já lançou no mercado 
um modelo comercial incorporando essa 
tecnologia, o que virá a beneficiar especial-
mente o pequeno produtor, por tratar-se 
de um conjunto compacto, de preço mais 
acessível do que os similares importados. 
o modelo atual, tipo pistola pulverizadora, 
é especialmente útil para pulverizações em 
ambientes protegidos (estufas) e em cultu-
ras de pequeno porte (hortaliças, morangos 
etc.), o que proporciona grande ganho de 
eficiência das pulverizações e significativa 
economia financeira aos agricultores.

maiS Sobre a feira
Na abertura do evento, 17, acontece o Fórum Prático de Lideranças: gestão, 

pessoas e resultados com aspectos práticos da liderança, propondo desafios e 
apresentando ferramentas que facilitam as grandes mudanças de comportamento 
necessárias para exercer bem a gestão de pessoas e negócio, oferecido pela equipe 
da Empresa Syntese – desenvolvimento Humano.

No dia 18 haverá o mini curso: Novas tecnologias para redução de perdas na 
pós-colheita de produtos agrícolas, com medidas para mitigar perdas no pós-colheita 
e aumentar o shelf life dos produtos hortícolas, aliadas às técnicas de adubação e 
novas tecnologias, apresentados e discutidos pela equipe da HFo Consultoria e 
dow agroSciences Latina américa e Brasil.

E no último dia será oferecido minicurso sobre mogno africano e florestas de alto 
valor agregado. o palestrante, do instituto Brasileiro de Florestas (iBF), visa difundir 
e fortalecer o cultivo de madeiras nobres no Brasil, promovendo a interação entre 
profissionais, empreendedores, investidores, estudantes e instituições de pesquisa, 
com intuito de otimizar o processo dessa cadeia produtiva.



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 10

o EstraNho coMportaMENto do 
fraNgo vivo EM MiNas gErais

Exportação Não colabora E prEço do 
fraNgo vivo foi o MENor do aNo EM Maio

recursos ao crédito rural na ordem de 
R$ 187,7 bilhões, para as operações de 
custeio, investimento e comercialização 
da agricultura empresarial.

22° Hortitec. a agristar, líder 
no mercado nacional de sementes de 
alta tecnologia para hortaliças e frutas, 
lança durante a 22º Hortitec, evento que 
ocorre entre os dias 17 e 19 de junho em 
Holambra (SP), um mix de produtos para 
a hortifruticultura que agregam carac-
terísticas importantes para o produtor 
como resistência às doenças e pragas, 
precocidade, uniformidade e um sabor 
diferenciado. Entre os lançamentos estão 
os tomates híbridos itaipava e Tayson, a 
melancia híbrida Ranger e a alface ameri-
cana astra, todas pertencentes à linha de 
sementes Topseed Premium, da agristar. 
Pela linha de sementes Superseed, a 
agristar lança a cebola híbrida Celebra.

tiláPia. o Vale do Rio São 
Francisco, em Minas Gerais, é um dos 
principais polos produtores de tilápia 
em tanques-redes do Brasil. No ano 
passado, o entorno do Lago de Três 
Marias, na região Central do Estado, 
produziu 6,7 mil toneladas do pescado 
e gerou uma receita de aproximada-
mente R$ 38 milhões no período, de 
acordo com os dados do governo fede-
ral. Segundo a Empresa de assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater–MG), que presta 
assistência técnica na região do entorno 
do lago (nos municípios de Felixlândia, 
abaeté, Paineiras, Três Marias, Pompeu, 
Morada Nova de Minas, São Gonçalo do 
abaeté e Biquinhas), em 2014 mais de 
150 produtores receberam orientação 
dos técnicos da entidade. 

Maurício Picazo Galhardo

giro agroNEgócio
baHia. Referência na exposição de 

novas tecnologias agrícolas, a Bahia Farm 
Show, que seguiu até sábado (06.06), 
trouxe mais de 600 marcas de máquinas, 
implementos agrícolas, caminhões e 
equipamentos que facilitam o dia a dia 
no campo. Considerada a maior vitrine 
agrícola do Norte/Nordeste, a feira 
apostou na força da última fronteira 
agrícola do Brasil – o Matopiba para a 
consolidação de bons negócios. 

braSil-JaPÃo. a ministra Kátia 
abreu (agricultura, Pecuária e abas-
tecimento) visitou terça-feira (02.06) 
o embaixador do Japão, Kunio Umeda, 
para tratar da ampliação de parcerias 
comercias entre os mercados brasileiro 
e japonês. o Brasil pretende voltar a 
exportar carne bovina in natura para o 
Japão. os japoneses, por sua vez, buscam 
acordo para vender Kobe Beef ao Brasil. 
a ministra manifestou ao embaixador 
interesse em firmar um acordo sanitário 
com o Japão, a fim de harmonizar regras 
e facilitar processos. 

Plano Safra. “o montante dos 
recursos disponibilizados para o Plano 
Safra foi superior às expectativas do 
setor, que receavam por uma redução 
ou, no máximo, um valor equivalente ao 
que foi disponibilizado no ano passado.” 
a opinião é do presidente da Socieda-
de Nacional de agricultura, antonio 
alvarenga, sobre o anúncio do Plano 
agrícola e Pecuário (PaP) 2015/16, feito 
na terça-feira, 2 de junho, pela ministra 
da agricultura, Pecuária e abastecimen-
to, Kátia abreu, durante encontro que 
contou com a presença, entre outros, 
da presidente dilma Roussef. ao todo 
o governo federal vai disponibilizar 

Fonte: Agrolink, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Attuale Comunicação, Sociedade 
Nacional de Agricultura.  Dê sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. 

Boa semana e um forte abraço.

Comparando-se o atual “clima” 
socioeconômico brasileiro 
com aquele da primeira 
quinzena de junho de 2014, 
deparamo-nos com situações 

absolutamente opostas. Não que há um ano 
as coisas andassem melhor do que hoje, mas 
tinha-se, pelo menos, a perspectiva (logo 
frustrada) de “ganhar a Copa”. ou seja: o 
pão já andava escasso, mas tinha-se o circo. 
E isso amainava todas as carências.

Em 2015, sem circo e com menos pão, o 
“clima” é de incerteza, sobretudo de preo-
cupação. ainda assim, apesar da diferença 
radical, o mercado mineiro no que tange 
ao frango vivo, percorre novamente, quase 
sem tirar nem por, os mesmos passos dos 
dias pré-Copa de 2014.

Para comprovar, analise-se o gráfico 
abaixo. de meados de maio até agora, a 
curva de preços deste ano acompanha, 
com diferenças mínimas, a curva de pre-
ços de 2014. Tanto que, nas três semanas 
encerradas em 3 de junho, o preço médio 
de 2015 deste ano ficou apenas quatro 
centavos (R$0,04/kg) acima do registrado 
nos mesmos 21 dias de 2014. 

Em maio o Brasil embarcou 291,9 
mil toneladas de carne de frango in 
natura, uma média diária de 14,6 mil 

toneladas. os dados são do Ministério do 
desenvolvimento, indústria e Comércio 
Exterior (MdiC).

o volume total embarcado no mês 
foi 3,1% menor que o de abril último e 
7,3% menor que em igual período do ano 
passado.

aliás, essa pequena alta só está ocor-
rendo porque, desta vez, o mercado se 
comportou de forma inusitada. ou seja: no 
ano passado, a cotação do produto subiu de 
R$1,90/kg para R$2,10/kg em quatro dias, 
através de aumentos sucessivos de cinco 
centavos cada. Neste ano, o ganho de 20 
centavos ocorreu em um único salto, isto 
é, de um dia para outro – o que, aparente-
mente, é acontecimento inédito. 

Porém, inédita ou não, essa ocorrência 
dá a exata ideia da situação do mercado neste 
instante: falta frango vivo – e não é somente 
em Minas Gerais. Só não explica porque 
o comportamento atual é absolutamente 
idêntico ao de um ano atrás. alguém tem 
a justificativa para isso?

independente de qual seja a resposta, a 
esta altura só resta torcer para que, a exem-
plo do registrado no ano passado, a valori-
zação do frango vivo tenha continuidade. 
Em junho de 2014, em pouco mais de duas 
semanas, o produto de Minas Gerais obteve 
quase 20% de valorização (em São Paulo, o 
processo foi mais lento e demorado). Nada 
mal se tudo se repetir novamente, muito 
pelo contrário.

o faturamento, porém, aumentou 2,5% 
na comparação mensal. Já na comparação 
com maio de 2014 caiu 18,2%.

a redução no volume embarcado (es-
coamento da produção para o exterior), 
junto ao contexto econômico nacional 
ruim, contribuiu para que o preço médio 
do frango vivo em maio fosse o menor do 
ano, R$2,17/kg, segundo levantamento da 
Scot Consultoria.
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Grupos de discussão e mesas-redondas abordarão 
o tema no evento, além de estudos sobre nova 
molécula nematicida
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loNdriNa rEcEbE 32º coNgrEsso brasilEiro 
dE NEMatologia dE 15 a 19 dEstE Mês

acontece de 15 a 19 de junho 
no Hotel Sumatra, em Lon-
drina (PR), o 32º Congresso 
Brasileiro de Nematologia, 
que conta com patrocínio da 

adama (leia-se adamá), empresa global do 
setor de agroquímicos. o tema deste ano 
trará à tona problemas atuais e emergentes 
da nematologia, além de perspectivas para a 

agricultura, com o objetivo de buscar novas 
abordagens metodológicas e estatísticas 
para os prejuízos causados por estas pragas 
nas lavouras.

 durante o evento, a adama apresentará 
aos participantes - autoridades políticas, 
pesquisadores, professores, consultores, 
representantes de empresas do agronegócio 
e estudantes - resultados de anos de estudos 

dedicados a auxiliar os agricultores no con-
trole dos nematoides. após seu desenvolvi-
mento, a nova molécula exclusiva da adama 
está em fase de registro. Gerson dalla 
Corte, engenheiro agrônomo de desenvol-
vimento de Produtos da companhia, será o 
palestrante a explicar as características do 
ativo, modo de ação, grupo químico e suas 
características ambientais e toxicológicas, 
demonstrando que esta nova molécula será 
muito eficiente.

“a incidência de nematoides tem aumen-
tado cada vez mais ano a ano e os agricultores 
continuam com poucas opções de manejo 
para controlar esses ataques. as variedades 
disponíveis não oferecem resistência comple-
ta e os nematicidas existentes hoje só prote-
gem a raiz da planta em sua fase inicial, não 
bloqueando a multiplicação dos nematoides 
que sobreviveram no solo”, esclarece andressa 
Machado, pesquisadora do instituto agronô-
mico do Paraná (iaPaR). Segundo andressa, 
a aprovação do princípio ativo viria em um 
momento importante para a agricultura. “a 
liberação do ativo é imprescindível para o 
cenário atual, pois ele age na forma de pulve-
rização no solo e permite pleno controle de 
nematoides em áreas de maior abrangência”. 

Para a professora e responsável pela área 
de Nematologia da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), débora Santiago, a 
chegada de novas moléculas possuem ou-
tro objetivo de suma relevância: diminuir 

a toxicidade de produtos dessa natureza. 
“os agricultores permaneceram por muito 
tempo trabalhando com moléculas extre-
mamente tóxicas que significavam alto risco 
de contaminação para o meio ambiente. 
Hoje as empresas estão mais rigorosas a 
isso e buscam desenvolver soluções mais 
sustentáveis do ponto de vista ecológico e 
qualitativo para a vida de quem tem contato 
direto com esses materiais”.

Também será apresentada por Romeu 
Stanguerlin, diretor de Marketing, a tra-
jetória da adama e sua atuação no Brasil 
e no exterior. além disso, a empresa terá 
um estande dentro do congresso onde os 
visitantes poderão observar plantas com 
raízes infestadas por nematoides, conhecer 
as soluções agrodigitais “adama Wings”, 
“adama alvo” e “adama Clima” e tirar 
dúvidas gerais sobre nematologia agrícola. 

o evento também contará com mesas-
-redondas, grupos de discussão, estudos de 
caso e palestras de especialistas no assunto. 
os participantes poderão acompanhar 
debates sobre nematoides na agricultura 
brasileira, legislação e ferramentas biológi-
cas, culturais e químicas aplicadas à Nema-
tologia, manejo de nematoides no sistema 
produtivo, assim como outras discussões.

as inscrições variam de R$ 250 a R$ 
1.000 e podem ser feitas no local do evento 
das 8h às 8h45, antes da abertura oficial da 
programação.

Grupos de discussão e mesas-redondas abordarão 
o tema no evento, além de estudos sobre nova 
molécula nematicida

Foto: Divulgação

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
https://www.facebook.com/agroincomunicacao
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produção dE trigo do MErcosul dEvE cair 2,81% NEssa safra

pr: portos batEM rEcordEs históricos EM Exportação

o relatório mensal assinado por 
Luiz Pacheco, diretor da consul-
toria Trigo & Farinhas, diz que 

a produção total de trigo nos países do 
Mercosul cairá 2,81% para 20,3 milhões de 
toneladas. a informação foi divulgada pelo 
site agroSouth News.

o único país do bloco a não ter queda 
na produção seria o Brasil com um aumento 
de 4,7% para 7,1 milhões de toneladas. Luiz 
Pacheco explica que os estados produtores 
tradicionais de trigo do país, como Paraná e 
Rio Grande do Sul, terão a superf ície redu-

a appa (administração dos Portos 
de Paranaguá e antonina) acaba 
de bater mais um recorde de mo-

vimentação. ao longo do mês de abril, o 
Porto de Paranaguá escoou 1,476 milhão 
de toneladas de soja, superando o recorde 
anterior de 1,396 milhão de toneladas em 
abril de 2014. a alta de 6% é considerada 
um recorde histórico.

além disso, o Porto de Paranaguá foi a 
principal via de escoamento da produção 
brasileira de farelo de soja, óleo vegetal e 
congelados no acumulado de 2015. Com 
os recentes investimentos feitos na estru-
tura do porto, Paranaguá também ganhou 
espaço na exportação de milho e de álcool.

Porto de anonina
Neste primeiro semestre, o Porto de 

antonina também apresentou resultados. 

zida para o cereal de inverno, enquanto que 
a área será maior nos estados do Centro-
-oeste e Sudeste.

"Nos estados de Goiás, Mato Grosso 
e no distrito Federal, nós detectamos um 
aumento médio de 10% principalmente em 
função da demanda. Em Minas Gerais, há 
um crescimento de 22,47% comparando 
à temporada anterior. Já no sul, o clima é 
um fator de risco maior," prevê Pacheco ao 
agroSouth News.

o maior declínio na região será no 
Paraguai, com queda de 15,93% na pro-

após um ano com o mercado em baixa, o 
Porto de antonina voltou a ser uma porta 
de saída do açúcar ensacado brasileiro, com 
a perspectiva de exportar um volume maior 
do que 2012 e 2013 somados.

o primeiro carregamento de açúcar no 
Porto de antonina começou em março, com 
17 mil toneladas de produto proveniente 
do interior de São Paulo, com destino a 
angola. o volume embarcado até abril 
já chega a 28 mil toneladas – mais que a 
movimentação do produto ao longo de 
2013 e 2014. a expectativa, para este ano, 
é que sejam carregadas 200 mil toneladas 
pelo terminal. de 2007 a 2009, não houve 
movimentação do produto em antonina.

inveStimentoS
Para este ano, a previsão da adminis-

tração dos Portos de Paranaguá e anto-

dução para 1,2 milhões de toneladas. Na 
argentina, o maior produtor de trigo 
do bloco, o volume produzido deve cair 
5,77% para 11,07 milhões de toneladas, 
enquanto que a superf ície deve ser re-
duzida em 6,82%.

Luiz Pacheco diz que as importações 
de fora do Mercosul devem chegar a zero 
na próxima temporada. "os estoques finais 
devem alcançar 651,5 mil toneladas, um 
crescimento de 27,15%. o Brasil deve ab-
sorver as sobras do Uruguai e do Paraguai. 
Portanto, grandes volumes estarão disponí-

nina é investir R$ 360 milhões nos portos 
paranaenses.

Entre as obras, equipamentos e projetos 
entregues em 2015, estão aquisição de novas 
balanças para pesagem dos caminhões, as 
obras de reforma do cais, a nova ilumina-
ção da avenida portuária, a implantação de 
novos tombadores e demais componentes 
para descarregar cargas e a dragagem de 
manutenção do canal de acesso ao Porto 
de Paranaguá.

Neste montante, estão previstos investi-
mentos em infraestrutura marítima (refor-
ma do cais já em andamento), infraestrutura 
de acostagem e infraestrutura terrestre, 
como a implantação de um novo sistema 
de combate a incêndio e a recuperação da 
avenida Bento Rocha, em Paranaguá.

Também estão programados investi-

prEços dE aliMENtos coNtiNuaM caiNdo E alcaNçaM 
sEu MENor NívEl dEsdE sEtEMbro dE 2009, diz fao

os preços dos principais 
alimentos diminuiram de 
novo em maio, chegando ao 
seu menor nível em quase 
seis anos, graças a uma boa 

perspectiva para as colheitas em 2015.
a informação foi divulgada nesta quinta-

-feira (04) pela organização das Nações 
Unidas para alimentação e agricultura 
(Fao), através de sua publicação mensal, 
o Índice de Preços de alimentos.

o declínio de maio foi impulsionado 
pela queda de 3,8% no índice de preços 
dos cereais, de 2,9% nos produtos lácteos e 

na diminuição de 1% nos preços da carne. 
Porém, afirma a publicação, o índice de 
preços do açúcar subiu 2%, devido a atrasos 
temporários na temporada de moagem no 
Brasil, apesar de fartos suprimentos. o ín-
dice de preços dos óleos vegetais também 
subiu 2,6%, impulsionado, em parte, por 
preocupações sobre o fortalecimento de 
El Niño, que podem afetar a produção no 
sudeste asiático.

de acordo com as previsões mais recen-
tes, a produção global de cereais em 2015 
será de 2.524 bilhões de toneladas, apenas 
1% abaixo do recorde do ano passado.

o declínio de maio foi impulsionado pela queda de 3,8% no 
índice de preços dos cereais, de 2,9% nos produtos lácteos e na 
diminuição de 1% nos preços da carne, informa o Índice de 
Preços de Alimentos

veis dentro do bloco com preço mais baixo 
do que o grão vindo do Canadá ou EUa", 
analisou o especialista.

mentos em tecnologia, com a aquisição de 
scanners para inspeção de cargas. o meio 
ambiente será beneficiado, com a constru-
ção da Base de Prontidão para Emergências 
ambientais e ações voltadas ao monitora-
mento ambiental. Todos os investimentos 
acima listados já estão em execução.

Foto: Divulgação
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