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É o que afirma Evaristo 
de Miranda, chefe geral 
da Embrapa Territorial

Para o diretor técnico da instituição a única coisa previsível na safra 2018/2019 
é aumento na oferta de etanol

    

dados da Bolsa de Cereais de rosá-
rio (BCr) divulgados no último dia 15, 
apontam que a quebra pela seca, somente 
na soja, deverá chegar a 17 milhões de 
toneladas, quase toda a produção da legu-
minosa no Paraná no mesmo ciclo - de 19 
milhões de toneladas, segundo estimativa 
do departamento de Economia rural da 
Secretaria da agricultura.  Página 4.

arGentina Perde 
um “Pr inteiro” na 
safra de Grãos

Temer fez as declarações durante a 
cerimônia de abertura da sessão plenária 
da Federação das associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo, na capital 
paulista. Página 4.

temer diz que 
mercosul e ue 
deverão fechar 
acordo em breve

Pesquisas apontam que o agri-
cultor é o profissional que mais 
preserva o meio ambiente. É 
o que afirma Evaristo de mi-
randa, chefe geral da Embrapa 

Territorial (Empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária). durante a Feira Nacional 
de irrigação em Cafeicultura (Fenicafé), o 
pesquisador apresentou gráficos mostrando 
a atribuição, ocupação e uso das terras no 
território brasileiro, além de apontar o papel 
do produtor rural na preservação do meio 
ambiente no Brasil.  

o Brasil é um dos países que mais con-
serva sua extensão ambiental no mundo. 
Segundo Evaristo, cerca de 30% de todo o 
território nacional é preservado, o que é 
uma extensão três vezes maior que a en-
contrada em outros países. de acordo com 
dados divulgados pelo pesquisador, nas duas 
últimas décadas foram criadas inúmeras 
unidades de conservação, incluindo a Área 
de Preservação ambiental (aPa).  

o diretor técnico da União da indús-
tria de Cana-de-açúcar (Unica), 
antonio de Padua rodrigues, afir-

mou no último dia 15, que a oferta de cana 
para o processamento na safra 2018/2019, 

Uma pesquisa realizada pelo Embrapa 
monitoramento por Satélite, baseada nos 
dados do Cadastro ambiental rural (Car) 
aponta, por exemplo, que produtores do Sul 
do Brasil, chegam a deter dentro de suas 
propriedades até 27% das áreas de preser-
vação.  Para efeitos de comparação, as áreas 
de conservação mantidas pelo Estado não 
chegam a 4% do território.   

a ser iniciada em 1º de abril no Centro-Sul 
do Brasil, dever ser “muito parecida” com a 
de 2017/2018. “ainda é dif ícil ter precisão 
do tamanho da safra, mas não vejo que 
oferta de cana seja diferente do que a da 
safra que terminamos agora. Vai ser muito 

outro estudo apresentado por Evaristo, 
realizado na região de araguari, minas 
Gerais, mostra que o agricultor preserva 
cerca de 30% do seu patrimônio. “Ele dedica 
um terço do seu capital à preservação da 
natureza, da biodiversidade, muito mais que 
o exigido pela lei”, afirma, explicando que os 
dados são baseados em pesquisas realizadas 
por satélite e dados do Car. 

parecida”, disse Padua durante simpósio 
sobre o setor realizado pela Embrapa em 
ribeirão Preto (SP).

Segundo ele, a oferta de cana mais nova 
deve aumentar na próxima safra, mas o 
canavial seguirá envelhecido e não haverá 
um incremento na oferta total de matéria
-prima. “Será muito dif ícil repetir a oferta 
de aTr (açúcar Total recuperável) da safra 
2017/2018 e a única coisa previsível na safra 
2018/2019 é aumento na oferta de etanol”, 
explicou o diretor da Unica.

Foto: Embrapa Territorial

Evaristo de Miranda, chefe geral da Embrapa Territorial apresentou os dados na Fenicafé
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Segundo o Ministério de Minas e Energia, a lei 
prevê a expansão do uso de etanol e biodiesel na 
matriz energética do País
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renovabio: michel temer assina decreto que 
reGula Política nacional de biocombustíveis

o presidente michel Temer 
assinou dia 14/03, o decreto 
que regulamenta a Lei Nº 
13.576/17 da Política Na-
cional de Biocombustíveis 

(renovaBio). o decreto, que será publica-
do no diário oficial da União (doU), foi 
assinado ao lado do ministro de minas e 
Energia, Fernando Coelho Filho, durante o 
Seminário “abertura de Safra Cana 2018-
19”, em ribeirão Preto (SP).

de acordo com comunicado do mi-
nistério de minas e Energia, o decreto 
atribui ao Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) a definição de metas 
compulsórias anuais de redução de emis-
sões de gases causadores do efeito estufa 

(GEE) na comercialização de combustíveis. 
as metas estipuladas pelo CNPE serão 
individualizadas para cada distribuidor de 
combustíveis, proporcionais a participação 
deles no mercado.   

Comitê RenovaBio - a medida 
também institui o Comitê renovaBio, no 
âmbito do ministério de minas e Energia, 
como órgão de apoio técnico ao CNPE na 
definição das metas de redução de emissões. 
o Comitê será composto por representantes 
de diversos órgãos do governo, tais como os 
ministérios do meio ambiente e da agri-
cultura, Pecuária e abastecimento, entre 
outros. ao Comitê caberá fazer estudos e 
consultas públicas, assim como monitorar e 
acompanhar o abastecimento e a capacidade 
produção de biocombustíveis, sendo esse 
monitoramento a base para a definição, nos 
termos da lei, das metas anuais e das diretri-
zes para a certificação de biocombustíveis.   

os critérios, procedimentos e res-
ponsabilidade para a certificação de 
biocombustíveis e credenciamento das 
firmas certificadoras serão elaborados pela 
agência Nacional de Petroleo (aNP), que 
também fiscalizará as distribuidoras quanto 
à comprovação de atendimento às metas 
individuais. Em caso de não cumprimento 
das metas, a aNP poderá aplicar as sanções 
administrativas e pecuniárias cabíveis, 

prevendo multas de até 50 milhões de reais.   
o texto estabelece que as metas anuais 

devem ser definidas até 15 de julho de 2018 
para entrar em vigor no período de 24 julho 
de 2018 a 31 de dezembro 2028. Já as metas 
compulsórias individuais passarão a vigorar 
a partir de dezembro de 2019, devendo ser 
tornadas públicas até primeiro de agosto 
de 2019, informou o ministério de minas 
e Energia.   

ComBustíveis Renováveis - o 
renovaBio é uma política pública que in-
duz, por mecanismos de mercado, a maior 
participação dos combustíveis renováveis, 
de forma compatível com o crescimento 
do mercado, com previsibilidade e com 
estímulo constante à inovação e à eficiência. 
diferentemente de medidas tradicionais, o 

renovaBio não propõe a criação de imposto 
sobre carbono, subsídios, crédito presumi-
do ou mandatos volumétricos de adição de 
biocombustíveis a combustíveis.   

Com a regulamentação, o projeto vai 
fornecer uma importante contribuição 
para o cumprimento dos Compromissos 
Nacionalmente determinados pelo Brasil 
no âmbito do acordo de Paris, quando foi 
firmado a meta de reduzir 37% das emissões 
de gases de efeito estufa em 2025, para toda a 
economia brasileira, tendo como referência 
as emissões de 2005. Fornecerá, igualmente, 
relevante contribuição à segurança do abas-
tecimento nacional de combustíveis, com 
ampliação da oferta em bases previsíveis, 
competitivas e cada vez mais eficiente em 
termos energéticos e ambientais.

Foto: Agência Brasil
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assim como a agricultura, a pe-
cuária de corte e de leite são 
atividades de grandes riscos, 
afinal, todo o investimento 
da fazenda está aplicado em 

seu rebanho e que por sua vez está exposto 
a todo tempo às intempéries, doenças e 
diversos outros perigos. Para tentar ajudar 
o produtor a proteger o seu patrimônio e 
assim garantir continuidade na atividade, 
renomadas associações e representantes 
do setor se uniram para pedir ao governo 
mudanças no Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro rural (PSr) na modali-
dade “Pecuário”.

Esta reivindicação conta com apoio 
da associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu (aBCZ), juntamente com a asso-
ciação Brasileira dos Produtores de Leite 
(abraleite), que protocolaram o pedido 
de revisão do PSr. o pedido foi entregue 
ao ministério da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (mapa), durante reunião 
com o diretor do departamento de gestão 
de risco, Vitor ozaki.

de acordo com a corretora, Karen 
matieli, especialista em seguro de ani-
mais, e proprietária da denner Seguro de 
animais, e que participou da reunião em 
Brasília, seria necessário à inclusão de r$ 
10 milhões no PSr na modalidade pecuário. 
“atualmente a pecuária tema acesso apenas 
a r$ 1 milhão, pois sofremos com a divisão 
que é feita com outras culturas e no fim das 
contas os pequenos e médios produtores 
não tem acesso ao programa. deveríamos 
ter uma verba destinada a subsidiar apólices 
de pecuário bovino, assim como tem o milho 
e a soja, afinal a pecuária tem importante 
papel na economia do País”, diz.

FoRça da peCuáRia - Não é 
novidade para ninguém que a agropecu-
ária vem nos últimos anos sustentando a 
economia brasileira. a prova disso é que o 
País chegou ao fim de sua maior recessão 

da história com o avanço de 1% em 2017 
no Produto interno Bruto (PiB). de acor-
do com dados do instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (iBGE), o resultado 
foi puxado, principalmente, pela forte ati-
vidade da agropecuária e principalmente 
pela bovinocultura, responsável por 30% 
deste montante. “a pecuária tem evoluído 
muito nos últimos anos e o resultado do PiB 
comprova isso. É cada vez maior a deman-
da por parte dos produtores pelo seguro 
rural, falta o governo nos apoiar. Somente 
0,24% de subvenção para a pecuária como 
é hoje, é muito pouco, precisaríamos de 
muito mais para atender a demanda atual”, 
destaca Karen.

Para o presidente da abraleite, Geraldo 
Borges, com estas mudanças na redistribui-
ção solicitada ao mapa, tantos os produtores 
quanto o mercado em geral serão beneficia-
dos. “o seguro é ferramenta de mitigação 
de riscos, onde transferimos à seguradora 
os riscos incertos de nossa atividade. mui-
tos pecuaristas deixaram sua atividade em 
virtude de perdas catastróficas. Precisamos 
evoluir, pois o agro que sustenta esse País e 
também precisa se proteger”, destaca.

atualmente o Brasil tem mais de 1,3 
milhão de produtores de leite de acordo 
com o último censo agropecuário. Segundo 
Borges, com as mudanças na subvenção 
ao seguro rural na modalidade pecuário 
a atividade só tem a crescer. “o produtor 
de leite tem um papel extraordinário na 
economia do País, pois é a maior categoria 

de produtores rurais no Brasil, sendo a que 
mais segura o homem no campo, gerando 
empregos e evitando o êxodo rural. Quando 
se tem mais segurança, você se torna dis-
posto a investir.  Um exemplo simples, um 
produtor que terá o benef ício para contratar 
o seguro pecuário, certamente irá adquirir 
animais com genética, capazes de aumentar 
a eficiência em sua propriedade”, completa.

Já o presidente da aBCZ, arnaldo ma-
nuel de Souza machado Borges, destacou no 
comunicado protocolado e enviado ao mapa 
a inclusão de uma rubrica específica para a 
pecuária no Plano agrícola e Pecuário (PaP-
2018), que contemple subvenção de seguro 
para os sistemas de cria, recria, engorda e 
para os animais melhoradores inscritos no 
Serviço de registro Genealógico (SrG) de 
cada associação nacional/brasileira. “Face ao 
baixo valor disponibilizado para a pecuária, 
muitos produtores não conseguem acesso ao 
seguro rural, o que deixa a mercê de riscos e 
faz com que deixem a atividade”, disse.

agora o setor aguarda um posiciona-
mento do mapa, que se comprometeu a 
realizar um estudo de viabilidade orça-
mentária e a necessidade, buscando uma 
autorização já para a safra 2018/2019. “o 
primeiro passo foi dado, iniciamos um pleito 
de r$ 5 milhões para o seguro pecuário. 
Sabemos que o valor ainda está bem abaixo 
da demanda que temos, já que projetamos 
nos próximos anos chegar a r$ 50 milhões. 
mas já é um grande passo nesta longa ca-
minhada”, finaliza Karen.  

maPa susPende exPortação da brf Para união euroPeia
ABPA, que representa a indústria de aves, cobra 
esclarecimento rápido por parte do governo

Em comunicado ao mercado divul-
gado dia 16/03, a BrF informa que, 
de maneira cautelar, o ministério da 

agricultura decidiu interromper tempora-
riamente a produção e certificação sanitária 
dos produtos de aves pela empresa para a 
União Europeia.

Segundo o comunicado, a medida 
contempla as plantas dos SiFs: 1, 18, 103, 
104, 292, 466, 1001, 2014, 2518 e 4567. “É 
importante ressaltar que todos os produtos 
já alocados na região, bem como os produzi-
dos e embarcados antes do dia 16 de março 
podem ser comercializados e utilizados sem 
restrições”, diz a empresa.

a BrF também informou que está mar-
cada para a próxima semana uma reunião 
na cidade de Bruxelas, na Bélgica, para o 
ministério da agricultura prestar esclareci-
mentos técnicos às autoridades sanitárias da 
União Europeia. após o encontro a medida 
será reavaliada.

No comunicado, a BrF “reitera que 
vem mantendo intensa interlocução com 
as autoridades locais e internacionais, 
prestando todos os esclarecimentos ne-
cessários afim de atestar a qualidade e 
segurança de seus produtos e preservar 
o relacionamento comercial com seus 
clientes e consumidores”.

Também em nota, a associação Bra-
sileira de Proteína animal (aBPa) disse 
esperar uma efetiva e rápida solução para 
a retomada das exportações da empresa. E 
cobrou do governo que esclareça a situação, 
argumentando que não há motivos para a 
imposição de qualquer embargo a empresas 
da indústria de aves.

“o país não pode ceder às ameaças que 
colocam em risco milhares de empregos e as 
empresas do nosso setor.  Somos parceiros 
de longa data da União Europeia, para onde 
exportamos mais de 5 milhões de toneladas 
de carne de frango apenas nos últimos 10 
anos.  Nunca houve qualquer registro de 
problemas de saúde pública relacionados à 
carne brasileira. Não há, portanto, motivos 
concretos para impor embargos a qualquer 
empresa de nosso setor”, diz o comunicado.

Na visão da aBPa, o problema rela-
cionado aos níveis da bactéria salmonela 
na carne de frango estão relacionados a 
divergências de critérios de classificação 
de produtos exportados. E que a bactéria, 
“em termos práticos”, não traz riscos à 
saúde pública.

“o Brasil é o maior exportador de carne 
de frango do mundo.  ao longo de quatro 
décadas, embarcamos mais de 60 milhões 
de toneladas de carne de frango, em mais 
de 2,4 milhões de contêineres para 203 
países. o primeiro contêiner, inclusive, 
foi enviado pela Sadia, marca da BrF. ao 
longo de sua história, a avicultura brasileira 
construiu uma trajetória sólida pautada pela 
preservação de seu status sanitário e da 
qualidade de seus produtos.  Nada mudou”, 
diz a associação, em comunicado.

setor Pecuário Pede mudanças no 
ProGrama de subvenção ao seGuro
Solicitação feita junto 
ao Mapa conta com 
apoio da Abraleite, 
ABCZ e representantes 
do setor

Foto: Divulgação
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o presidente michel Temer afirmou 
no último dia 13, que o acordo 
comercial entre o mercosul e a 

União Europeia (UE) deverá ser fechado “em 
brevíssimo tempo”. Ele disse que conversou 
com líderes europeus nos últimos dias e 
recebeu a confirmação de que o bloco está 
disposto a fazer as últimas negociações para 
fechar o trato definitivamente.

“Há poucos dias recebi um telefonema 
do primeiro-ministro de Portugal e do pre-
sidente de governo da Espanha. E a angela 
merkel me enviou um recado dizendo que 
estão dispostos a fazer as últimas negocia-

ções. Eu acho que em brevíssimo tempo nós 
vamos fechar o acordo, que já vem sendo 
discutido há 19 anos”, disse Temer.

o presidente ressalvou, no entanto, 
que ainda há entraves comerciais a serem 
resolvidos, principalmente os relacionados 
ao setor automotivo brasileiro.

Temer fez as declarações durante a 
cerimônia de abertura da sessão plenária 
da Federação das associações Comerciais 
do Estado de São Paulo, na capital paulista. 
Ele discursou por cerca de 50 minutos sobre 
os feitos do seu governo para uma plateia 
formada principalmente por empresários.

arGentina Perde um 
“Paraná inteiro” na 
safra de Grãos
“o tango é um pensamen-

to triste que se pode 
dançar”. Foi assim que o 
poeta portenho Enrique 

discépolo definiu o ritmo mais tradicional 
da argentina. a melancolia, neste ano, 
poderá buscar inspiração nas lavouras do 
país vizinho, terceiro maior produtor de 
grãos do mundo.

dados da Bolsa de Cereais de rosário 
(BCr) divulgados no último dia 15, apontam 
que a quebra pela seca, somente na soja, 
deverá chegar a 17 milhões de toneladas, 
quase toda a produção da leguminosa no 
Paraná no mesmo ciclo - de 19 milhões de 
toneladas, segundo estimativa do departa-
mento de Economia rural da Secretaria da 
agricultura. as perdas argentinas remontam 
também a mais que toda a produção de soja e 
milho do Paraguai (9,5 milhões de toneladas 
e 3 milhões, respectivamente).

No ano passado, foram as chuvas que 
castigaram a argentina. as estimativas 
iniciais apontavam para uma produção de 
60,8 milhões de toneladas de soja, mas o re-
sultado ficou em 57,5 milhões de toneladas. 
dessas, mais de 3 milhões ficaram debaixo 
d’água, substância que está faltando nas 
lavouras nesta safra.

Vivendo a pior seca dos últimos 30 anos, 
que dura desde novembro do ano passado, as 
estimativas para a safra 2017/18 não param 
de cair. Segundo a Bolsa de rosário, será uma 
das piores campanhas da história: apenas 40 
milhões de toneladas de soja. No caso do 
milho, a previsão é 32 milhões de toneladas, 
3 mi de t abaixo do previsto. a escassez de 
água atinge mais de 1 milhão de hectares.

o ministério da agroindústria e a Bolsa 
de Cerais de Buenos aires são otimistas 
e falam numa colheita entre 42 e 44 mi-
lhões de toneladas. Já o departamento de 

agricultura dos Estados Unidos (USda) 
aposta numa colheita de 47 milhões. muito 
acima do mercado, que já fala em apenas 
38 milhões de toneladas. mas não importa 
a fonte, o certo é que o sol atrasou o plantio, 
prejudicou o desenvolvimento da planta e 
deixou os produtores desolados. “Não tem 
boas notícias. Será a pior safra dos últimos 10 
anos. E a colheita nem começou. o cenário 
pode mudar”, diz Cristian russo, chefe do 
departamento agrícola da Bolsa de rosário.

Segundo russo, a situação é complicada 
e não há um horizonte muito animador. “a 
produtividade média na safra passada foi de 
3.125 kg por hectare. Neste ano, quando as 
colheitadeiras mal começaram a trabalhar, 
há produtores que esperam médias de 2.300 
kg. E não há previsão de grandes volumes 
de chuvas até o fim de março, o que poderia 
reverter a situação em algumas províncias 
do país”, explica.

impaCto eConômiCo - a Bolsa de 
Cereais de rosário afirma que a quebra da 
safra argentina está estimada, até o momento, 
em US$ 6,5 bilhões. “Esse volume representa 
0,7% do PiB projeto para 2018”, diz Emilce 
Terré, chefe do departamento econômico 
da BCr. o governo argentino, que até o ano 
passado projetava um crescimento de 3,4% 
em 2018, está revisando os números para 3%, 
por causa da seca. “o impacto direto, só para 
os produtores, será de US$ 1,5 bi. o restante 
será sentido pela cadeia de logística, alimen-
tos, exportação e outros setores que estão 

diretamente ligados com o campo”, explica. 
a queda em produção também resultará 
numa redução de 21% nas exportações, em 
volume. a argentina é o maior exportador 
de farelo e óleo de soja do mundo.

Para Emilce, as perdas na argentina 
têm sustentado as cotações em Chicago, 
embora as perdas no país já estejam preci-
ficadas. “Há muito tempo o mercado vem 
especulando com a safra do país, o que tem 
sustentado bons preços. Neste momento, 
acredito, as cotações vão estar em sintonia 
com o plantio e o desenvolvimento da safra 
americana. Há chances de repique por causa 
da nossa safra? Há. o USda trabalha com 
uma quebra bastante conservadora. Talvez 
aja um choque quando as projeções deles 
para argentina caia ainda mais”, opina.

Resposta - Com um cenário como 
esse, como incentivar o produtor a continu-
ar acreditando na atividade? Nesta semana, 
o governo da argentina anunciou uma série 
de medidas para atenuar o impacto da crise. 
o Banco Central do País, por exemplo, vai 
aumentar o prazo para quitação de débitos 
agrícolas.

Segundo o ministério da agroindústria, o 
governo vai anunciar um pacote de medidas 
para que os produtores possam tomar crédito 
com um prazo de carência maior e com mais 
benef ícios fiscais. “a medida é essencial para 
dar ânimo aos produtores, principalmente 
para a safra de trigo, uma cultura importante 
para o país”, diz Emilce Terré.

temer diz que mercosul e ue 
deverão fechar acordo em breve
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Dinapec 2018: Senar-mS apreSenta 
tecnoloGias rurais “do céu e da terra”

durante os três dias de pro-
gramação da dinapec 2018 
– dinâmica agropecuária, o 
Senar/mS – Serviço Nacio-
nal de aprendizagem rural 

realizou oficinas, roteiros tecnológicos e 
dias de Campo. a finalidade principal foi 
apresentar aos participantes da feira agro-
pecuária iniciativas inovadoras sustentáveis 
e tecnologias rurais.

No dia de Campo do aBC Cerrado, 
um grupo com 90 produtores rurais que 
recebem atendimento da assistência Téc-
nica e Gerencial do Senar/mS, receberam 
informações sobre a iniciativa. “mato 
Grosso do Sul está à frente em termos de 

produtividade. aqui, no Estado, vamos 
executar, em 2018, mais de quinze turmas, 
de 20 a 25 participantes”, afirmou o assessor 
técnico do SENar, rafael Nascimento.

Foi no roteiro tecnológico sobre Sistema 
de Fertirrigação, que o produtor rural, de 
Sidrolândia, Ciro Vargas, conheceu a nova 

técnica. “É primeira vez que venho a dina-
pec e nessa visita conseguir entender como 
é bom produzir o próprio adubo, pretendo 
aplicar isso na pecuária de leite, atividade 
que pretendo investir”. o supervisor do 
programa mais Leite, Juliano Coelho, ex-
plicou em sua apresentação que esta é uma 

ferramenta para elevar a qualidade das 
pastagens. “Em resumo, nós recolhemos os 
dejetos animais, diluir em água e utilizamos 
no pasto. Com isso, é possível reduzir custos 
com adubos”.

Na oficina ‘Utilização de drones como 
ferramenta na agricultura de precisão’, o 
instrutor do Senar/mS, Thamylon dias, 
destacou como a tecnologia pode se tornar 
um diferencial para quem quer entrar neste 
mercado de trabalho. “Estamos vivendo um 
cenário mais fértil para aplicação tecnoló-
gica, cada vez a população urbana aumenta 
e amplia a demanda por alimentos, isso faz 
com que os segmentos produtivos busquem 
cada vez mais por inovações. É uma exce-
lente oportunidade”.

É a inovação que o acadêmico de agro-
nomia, mateus Principano (20), veio buscar 
na oficina. “meus professores sempre aler-
tam sobre a importância da tecnologia no 
campo. Tenho total interesse em tudo que 
tem relação com a informática e a oficina 
agrega o aprendizado prático”, comenta.

A programação do 
Senar/MS na Dinâmica 
Agropecuária apresentou 
tecnologias e alternativas 
sustentáveis

Foto: Divulgação
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Pelos relatos dos palestrantes da 
quinta edição do evento, o uso 
da água na agropecuária nos 
três países ainda é ineficiente.

No méxico, o consumo de 
carne aumentou muito nos últimos anos. 
Entre 1990 e 2013, o consumo mundial por 
pessoa passou de 67 para 81,5 quilos por 
ano. No mesmo período, o méxico registrou 
um incremento de 65%, passando de 67 
para 111 quilos.

Para satisfazer essa demanda, a pro-
dução agropecuária também cresceu. de 
acordo com o professor ricardo morales, 
da consultoria agropecuária agroder, do 
méxico, a consequência foi o aumento 
significativo da pressão sobre os recursos 
hídricos. “infelizmente, a estratégia do 
setor é incrementar a produção sem con-
siderar a conservação dos ecossistemas e 
dos recursos naturais, principalmente da 
água”, enfatizou.

o setor agropecuário é o principal usu-

ário de água no méxico – 76,3% do volume 
total concessionado. a solução desse pro-
blema hídrico demanda concentrar esforços 
para melhorar a eficiência do uso da água. 
“Como não há incentivos para o produtor 
que usar a água de forma eficiente e o setor 
de produção de alimentos no méxico não 
paga pela concessão de água, a preocupação 
é produzir mais, sem pensar no manejo 
ambiental”, conta.

Já na argentina, o cenário é um pouco 
mais animador. de acordo com a pesqui-
sadora Veronica Charlon, do instituto 
Nacional de Tecnologia agropecuária 
(iNTa), grandes produtores de leite já estão 
adotando medidas para reduzir o consumo 
de água, como uso de cisterna para captação 
da água da chuva.

“Em uma pesquisa, observamos que as 
propriedades de leite menos produtivas 
eram aquelas com instalações e equipamen-
tos de ordenha mais antigos, apresentando 
maior consumo de água e manejo deficiente 

de efluentes. Por outro lado, as que tinham 
maior produtividade, eram as que tinham 
melhores práticas de manejo do esterco e 
do uso da água”, conta Veronica.

o desafio é estender as boas práticas de 
produção a um maior número de fazendas, 
melhorar o cuidado do ambiente e fazer a 
gestão eficiente da água e dos efluentes. 
Segundo a pesquisadora, saber quanto é 
consumido de água para produzir alimen-
tos agropecuários e identificar os pontos 
chaves de consumo de água em toda cadeia 
alimentícia é o primeiro passo para atuar 
diminuindo as pressões sobre as fontes de 
água e, por outro lado, realizar o uso racio-
nal desse recurso. “Para isso, é necessário 
continuar investigando e difundindo estra-
tégias para incentivar a adoção de práticas 
e tecnologias para um manejo sustentável 
da água no país”, afirma.

No Brasil, o setor agropecuário tem 
sido incentivado a realizar a gestão da água. 
medidas simples, mas eficazes, vêm sendo 
divulgadas para o uso mais eficiente dos 
recursos hídricos na produção de alimentos 
agropecuários. Segundo o pesquisador Julio 
Palhares, da Embrapa Pecuária Sudeste (São 
Carlos – SP), deve-se adotar os 5 rs na pro-

dução animal: reduzir o consumo de água, 
reutilizar os efluentes, recuperar a qualidade 
da água, reciclar a água em outros usos e 
reabastecer as fontes de água, preservando 
as nascentes, por exemplo.

Para Palhares, não existe gestão sem 
medição do consumo. Para isso, o produtor 
pode utilizar um hidrômetro. É a forma mais 
simples e direta para conhecer o consumo. 
No entanto, não basta ter o hidrômetro, 
deve-se fazer a leitura para saber quanto 
está sendo consumido e onde estão os 
desperdícios para, assim, manejar a água 
de forma eficiente.

“além da melhor gestão da água na 
propriedade, o manejo hídrico é uma im-
portante ferramenta para a preservação e 
conservação dos recursos naturais. É pre-
ciso que o produtor adote em suas rotinas 
práticas de produção hidricamente corretas 
para manter-se competitivo e fazer com que 
a produção agropecuária seja sustentável”, 
afirma Palhares.

Gestão da áGua ainda é desafio 
no brasil, arGentina e méxico

uso da homeoPatia PoPulacional na nutrição funcional

Experiências em manejo hídrico na Argentina, México e 
Brasil foram apresentadas no primeiro dia do Simpósio de 
Produção Animal e Recursos Hídricos (SPARH), dia 14/03

Suplementar o rebanho no pasto ainda 
é uma das práticas mais utilizadas 
em propriedades de corte de todo o 

país, isso porque, é o capim que oferece nu-
trientes essenciais para o desenvolvimento 
e melhora no desempenho dos bovinos.

No entanto, todos os anos a sazonalidade 
da pecuária interfere na disponibilidade 
de forrageiras, base da alimentação dos 
animais. muito frio ou muito calor, geadas, 
pasto seco. Neste cenário temos a nutrição 
desempenhando um papel fundamental 
para garantir mais peso e saúde ao animal 
e lucro ao produtor.

Prejuízos como perda de peso e atraso 
na idade de abate podem ser evitados, 
independente da época do ano, se houver 
uma suplementação adequada, suprindo 

as exigências nutricionais de cada animal.
alimentos que apresentam em sua for-

mulação componentes extras ou como gor-
dura protegida, monensina, virginiamicina 
além de suprirem as necessidades minerais 
ou nutricionais diárias, são responsáveis 
por outros efeitos benéficos à saúde do 
animal. Esses alimentos são conhecidos 
como “alimentos funcionais”.

Chegamos então ao conceito da Nu-
trição Funcional, método muito utilizado 
em várias propriedades de corte que visa 
garantir a função nutricional do alimento, 
contribuindo para o bem estar animal, me-
lhora na produtividade e ainda auxilia na 
redução dos principais desafios do plantel, 
como por exemplo, infestação de endo e ecto 
parasitas, diarreias, sodomia em machos 

inteiros, infertilidade. 
“além de fornecer um alimento bem 

equilibrado que nutre e cumpre as exi-
gências do organismo animal, a nutrição 
funcional traz inúmeros benef ícios à saúde 
tornando-os mais eficientes à campo e 
resistentes a doenças” destaca Leonardo 
Teodoro, Zootecnista e Supervisor Técnico.

Com o uso da “Homeopatia Popula-
cional”, os suplementos aditivados com os 
complexos homeopáticos, a exemplo do 
Convert H, primeiro produto desenvolvido 
pelo dr Claudio real, melhoram a atividade 
ruminal e a absorção intestinal, além de pro-
porcionarem melhores taxas de conversão 
e eficiência alimentar. 

a nutrição funcional tem como grande 
vantagem a união de tecnologias seguras, 

pois os medicamentos homeopáticos incor-
porados à alimentação não deixam resíduos 
na carne ou no leite dos animais tratados. 

Na real H, os suplementos minerais 
produzidos são especialmente formulados 
a cada espécie de animal e podem receber 
incorporações com produtos homeopáticos 
para obterem máximo desempenho. 

Fo
to

s:
 R

ep
ro

du
çã

o
Fo

to
s:

 D
ivu

lg
aç

ão



groina gronegóciosaJo
rn

al
O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 7

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGroneGócio
mentar os torneios leiteiros. o foco é a 
qualidade do leite e não a quantidade 
produzida. atualmente, são exigidas as re-
gras de saúde animal e as diretrizes gerais 
para realização de qualquer aglomeração 
de animais. Não há legislação específica 
para torneios leiteiros. 

miLHo saFRinHa. o atraso no 
plantio do milho safrinha, devido à colhei-
ta tardia da soja, cultura que antecede o 
cereal no ciclo, e as chuvas, que impediram 
que o produtores conseguissem plantar 
na janela ideal, podem comprometer a 
safra 2017/2018 dessa cultura. “as chuvas 
vem sendo o principal fator de risco para 
a lavoura de milho, atrasando a colheita 
da safra de verão, e diminuindo a janela de 
plantio para o milho segunda safra”, avalia 
o diretor-Geral da associação Nacional 
dos Exportadores de Cereais (anec) e 
associação Nacional dos Exportadores 
de algodão (anea), Sérgio mendes.

investimento. o secretário de 
agricultura dos EUa, Sonny Perdue, anun-
ciou que o departamento de agricultura 
americano (USda) está investindo US $ 
276 milhões em infra-estrutura elétrica 
rural para melhorar a eficiência e a confiabi-
lidade do sistema. “investir na infra-estru-
tura elétrica do nosso país é fundamental 
para o crescimento econômico rural”, disse 
o secretário Perdue. “as parcerias de longa 
data do USda com cooperativas elétricas 
rurais ajudam a garantir que as áreas ru-
rais tenham um serviço elétrico acessível 
e confiável. Esses investimentos também 
aumentam a eficiência e a produtividade 
para empresas e moradores e apoiam a 
qualidade de vida na américa rural “.

Lei KandiR. Em evento em Cuiabá, 
o ministro da agricultura, Pecuária e 
abastecimento (mapa), Blairo maggi, dis-
se na segunda-feira (12), que não acredita 
que haja ambiente favorável para aprovar 
mudanças na Lei Kandir neste ano. a 
Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) que trata do retorno à cobrança de 
imposto sobre exportações preocupava 
produtores do setor agropecuário.

vaLoR BRuto da pRoduçÃo. 
as primeiras estimativas do valor da 
produção agropecuária (VBP) para este 
ano mostram valor de r$ 515,9 bilhões, 
5,2% abaixo de 2017 (r$ 544,2 bilhões). 
o montante das lavouras é de r$ 346,1 
bilhões, e o da pecuária, de r$ 169,8 
bilhões. ambos apresentam redução em 
relação ao ano passado, de 5,7% e de 4,1%, 
respectivamente, de acordo com dados 
levantados pelo ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento (mapa). 

FoRum amÉRiCa Latina. o 
ministro da agricultura, Blairo maggi, 
destacou as singularidades de cada país da 
américa Latina no que se refere à produ-
ção de alimentos e também a necessidade 
de facilitar ainda mais a integração e as 
trocas comerciais na região. o minis-
tro participou em São Paulo do Fórum 
Econômico mundial américa Latina e 
do Conselho Empresarial da Nova Visão 
para agricultura na aL (NVa). 

toRneio LeiteiRos. a Secre-
taria de mobilidade e Cooperativismo 
do ministério da agricultura, Pecuária 
e abastecimento (mapa), abriu consulta 
pública, pelo prazo de 60 dias, destinada 
à elaboração de regras que irão regula-

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

carne de qualidade está 
sendo bonificada no brasil

o mercado de produção da 
carne bovina está em cons-
tante crescimento. Segun-
do as primeiras estimativas 
do ano, divulgados nesse 

mês de março pelo ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento (mapa), a 
atividade já arrecadou r$ 70,6 bilhões e 
lidera o faturamento da pecuária. Segun-
do projeção do ministério, a produção de 
carne bovina deve crescer 21% na próxima 
década, chegando a um volume de 10.236 
mil toneladas em 2026.

os números impressionantes só com-
provam que os produtores estão inves-
tindo fortemente nessa área e gerando 
mais concorrência. Para Heitor Pinheiro 
machado, gerente de pecuária da Casa 
Branca agropastoril, esse movimento é 
bem-vindo porque gera um aumento no 
padrão de qualidade da carne que é exigido, 
primeiramente, pelo próprio consumidor. 
“antes não havia carne boa e acessível ao 
povo brasileiro. Hoje o churrasco é uma 
comida nacional, como a feijoada, então 
o brasileiro tá começando a entender e a 
diferenciar a carne de qualidade”, afirma.

Essa busca pela qualidade começa 
logo no início, pelas boas escolhas de 
raça do gado de corte que aumentam a 
produtividade e significam também uma 
boa remuneração para o produtor. Heitor 
explica que investir é a melhor maneira de 
lucrar. “Vale a pena pagar mais num touro 
que vai te produzir uma carne de melhor 
qualidade no rebanho. Hoje isso está sendo 
bonificado pelos frigoríficos, então você 
começa a agregar um valor, ter um preço 
melhor por essa mercadoria”, salienta.

Uma das raças mais populares no Brasil 
neste momento – e que mais tem gerado 
lucros – é a angus. as vantagens para sua 
criação são a alta fertilidade e precocida-
de, já que atingem a puberdade e o estado 
de abate mais cedo. além disso sua carne 
é reconhecida mundialmente por sua 
qualidade superior, tendo mais maciez e 
marmorização.

Raças premium estão 
sendo bonificada pelos 
frigoríficos

Foto: Divulgação
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