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A guerra comercial anunciada entre 
Estados Unidos e China pode representar 
um benefício imediato para o agronegócio 
brasileiro, com o aumento das nossas ven-
das de grãos para o mercado chinês. Mas, 
no médio e longo prazos, essa disputa pode 
não ser tão benéfica em função da cons-
tatação de que a China vem trabalhando 
para diminuir sua dependência da compra 
de soja, por exemplo. Atualmente ela só 
produz 15% de sua necessidade, mas vem 
investindo em projetos de dessalinização 
de água e em energia solar para ampliar 
sua produção. Página 5.

guerrA comerciAl 
entre euA e cHinA 
pode ApresentAr 
riscos Ao Agro 
brAsileiro

Um estudo realizado pelo serviço de 
Pesquisa Econômica (ERs) do departa-
mento de Agricultura dos Estados Unidos 
(UsdA) indicou que mais da metade dos 
estabelecimentos agropecuários dos EUA 
relatam prejuízos a cada ano que passa. 
segundo o levantamento, as propriedades 
rurais de pequeno porte são as que mais 
perdem dinheiro.  Página 3.

mAis de 50% dAs 
FAzendAs dos euA 
tem prejuízo

Constatação foi feita em palestra durante o 
Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido 
em São Paulo, pela ABAG e B3

Foto: Gerardo Lazzari  / Mecânica de Comunicação

o agronegócio brasileiro tem 
dois desafios nos próximos 
anos. A curto prazo será 
ampliar e manter a produ-
tividade. A médio prazo, o 

setor vai precisar dar um salto em termos 
de internacionalização, exportando não 
apenas alimentos, mas também tecnologias 
e serviços da Embrapa e de outras empre-
sas privadas, financiando, dessa maneira, 

novos avanços e garantindo uma presença 
maior em mercados, com capital e neces-
sidade de tecnologia e know how. Essa foi 
a avaliação e sugestão do Embaixador do 
Brasil em Washington, sergio Amaral, du-
rante sua apresentação sobre geopolítica 
e Mercado internacional: impactos para o 
Brasil, realizada nesta segunda-feira (6/8), 
no Congresso Brasileiro do Agronegócio, 
uma iniciativa da Associação Brasileira 

do Agronegócio (ABAg) e B3 – Brasil 
Bolsa Balcão.

“Ao mesmo tempo em que demanda por 
alimentos vai crescer, principalmente, em 
países do continente africano e do sudeste 
da Ásia, eles também estarão preocupados 
em aumentar sua produção e produtividade, 
buscando ter mais acesso às tecnologias e 
visando a segurança alimentar. “Assim, a 
pergunta é: vamos assistir como especta-
dores esse processo ou devemos participar 
como detentores de tecnologia, know how, 
equipamentos? Certamente, outros países 
seguirão por esse caminho, trabalhando 
para estar nesses mercados com maior 
potencial”, destacou Amaral.
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Acordo de pArceriA vAi desenvolver 
mercAdo de cArne sustentável

A parceria envolve os conceitos 
produtivos Carne Carbono 
Neutro (CCN) e Carne de 
Baixo Carbono (CBC), de-
senvolvidos pela Embrapa 

para certificação de carnes produzidas em 
sistemas que neutralizam ou reduzem a 
emissão de metano emitido pelos animais. 

A iniciativa fortalece tanto o mer-
cado interno, como a exportação de 

carnes, principalmente para mercados 
mais exigentes, diferenciando o produto 
brasileiro em negociações de barreiras 
não-tarifárias relacionadas às questões 
de sustentabilidade. “Por meio desta 
parceria, serão desenvolvidas ações para 
posicionar a carne brasileira em novo pa-
tamar de percepção de valor nos mercados 
nacional e internacional, cada vez mais 
demandantes de práticas sustentáveis 
de produção, desde o bem-estar animal 
até sistemas integrados que contribuem 
com a redução dos gases de efeito estufa”, 
destaca Cleber soares, diretor de inovação 
e tecnologia da Embrapa.

A parceria representa um avanço ao tra-
zer diferentes elos da cadeia pecuária para 
fomentar o desenvolvimento e promover o 
conceito de um produto mais sustentável 
junto aos consumidores.  “A Marfrig reforça, 
por meio da parceria com a Embrapa, seu 
pilar estratégico da sustentabilidade. incen-
tivando a produção sustentável e levando ao 

consumidor uma carne de qualidade com 
garantia de origem e redução de gases do 
efeito estufa, afirma Martín secco, CEo da 
Marfrig global Foods.   

A pecuária representa 6.8% de todo o 
PiB brasileiro. Entre 1990 e 2015, houve 
uma redução da área de pastagens em 12%, 
enquanto no mesmo período, a produti-
vidade de carne cresceu 229%. “Estamos 
avançando também com sistemas de pro-
dução sustentáveis certificados, com alto 
grau de bem-estar animal, que significam 
um novo salto de qualidade à produção 
de carne bovina”, destaca a pesquisadora 
Fabiana Villa Alves, da Embrapa gado de 
Corte (Campo grande – Ms). “As marcas-
conceitos contribuem diretamente para 
valorização dos produtos da agropecuária 

brasileira”, completa.  
o pesquisador Roberto giolo de Al-

meida, da Embrapa gado de Corte, explica 
ainda que a carne carbono neutro (CCN) 
é produzida em sistemas integrados com 
a presença de árvores plantadas, que são 
responsáveis pelo sequestro de carbono e 
possibilitam a neutralização da emissão de 
metano dos animais em pastejo, além de 
proporcionar conforto térmico ao gado. A 
carne de baixo carbono, por sua vez, pode 
ser produzida em sistemas integrados ou 
não, com pastagens sem a presença de ár-
vores, e a partir de um manejo adequado do 
pasto estoca carbono no solo, o que permite 
reduzir ou mitigar as emissões dos animais. 
A expectativa é que o programa esteja no 
mercado em 2019.  

Com o objetivo de fomentar a adoção de práticas 
mais sustentáveis na pecuária, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
a Marfrig Global Foods estão estabelecendo uma 
aliança estratégica para fortalecer a agregação de 
valor à carne bovina brasileira. 

trigo Argentino pode ter produtividAde mAior

A t&F Consultoria Agroeco-
nômica aponta que o trigo 
argentino poderá ter uma 
produtividade maior que a 
do ano passado: “Com a re-

dução na produção dos trigos semiduros do 
norte do PR, sP e Mg, o trigo argentino se 
torna cada vez mais importante para a pro-
dução de farinhas especiais no Brasil. Por 
isso, o acompanhamento do seu mercado 
também continua a ser uma necessidade”. 

Na safra de 2018 as lavouras de trigo na 
Argentina contam com uma fertilização ain-
da maior do que a do ano anterior (algumas 
lavouras estão sendo ‘refertilizadas’ neste 
momento) e as horas com temperaturas 
abaixo de 5º C de julho foram mais do que 
o dobro das do ano passado. “o trigo não 

sofreu danos pela grande geada ocorrida 
no país. Está crescendo lento, mas com 
maiores taxas de perfilhamento pela maior 
quantidade de horas de frio”, aponta o ana-
lista Luiz Fernando Pacheco. 

os engenheiros agrônomos explicam 
que o frio contribui para a vernalização, o 
que pode traduzir-se com uma nova flo-
ração. Por tudo isto, começa a haver uma 
grande expectativa de que a safra atual pode 
registrar o rendimento máximo que o trigo 
pode alcançar quando o clima e a tecnologia 
se alinham a seu favor. 

Na semana passada as chuvas que ocor-
reram foram fracas, mas muito recorrentes. 
Houve setores que acumularam mais de 15mm. 
Com novas provisões de umidade o trigo con-
tinua muito bom em 75% da área, depois de 

um mês de julho que teve chuvas de mais de 
40mm em direção ao Leste e que diminuem 
para 5-10 mm à medida que vai para o oeste. 

No ano passado estes volumes eram 
quase o dobro. o ambiente úmido e as 
altas temperaturas dominavam a região, 
apurando as etapas do cultivo. Este ano, ao 
contrário, o crescimento aéreo está muito 
lento. só 30% da área plantada com trigo 
ingressa nesta semana na etapa de perfilha-
mento, completando 83% dos quadros que 
se encontram neste estágio. 

“Cerca de 13% está desenvolvendo 
folhas e 3% está um pouco mais atrasado, 
em estado de emergência. A expectativa do 
mercado, por enquanto, é que a Argentina 
produza cerca de 20,1 milhões de tons, 
contra 17,5Mt do ano passado”, conclui. 

Foto: Divulgação
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mAis de 50% dAs FAzendAs dos euA tem prejuízo 

Um estudo realizado pelo serviço 
de Pesquisa Econômica (ERs) do 
departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (UsdA) indicou que mais 
da metade dos estabelecimentos agrope-
cuários dos EUA relatam prejuízos a cada 
ano que passa. segundo o levantamento, as 
propriedades rurais de pequeno porte são 

as que mais perdem dinheiro. 
“dos cerca de 2 milhões de estabele-

cimentos do meio rural dos EUA, pouco 
mais da metade reporta renda negativa 
de suas operações agrícolas a cada ano. A 
proporção de perdas rurais é maior para 
as famílias que operam fazendas menores, 
onde a maior parte ou a totalidade de sua 

receita é tipicamente derivada de atividades 
fora da agricultura”, diz o relatório. 

segundo os dados do UsdA, em 2015, 
o ano analisado neste estudo, as famílias de 
agricultores norte-americanos ganharam 
uma média de Us $ 119.880. No entanto, 
como a renda da família da zona rural dos 
EUA geralmente não depende ao todo da 
agricultura, 70% delas registraram um 
retorno positivo no balanço anual da casa.  

“Embora a composição da renda familiar 
da fazenda varie pelo tamanho e tipo de 

fazenda, em média, as famílias agrícolas ga-
nharam entre Us $ 64.120 (famílias agrícolas 
intermediárias) e Us $ 115.337 (residências 
familiares agrícolas) de fontes não agrícolas 
em 2015”, pontua o documento. 

de acordo com o departamento, o 
levantamento foi totalmente baseado nos 
dados coletados na Pesquisa de gestão de 
Recursos Agrícolas de 2015 (ARMs), uma 
amostra das operações agrícolas dos EUA, 
realizada anualmente pelo serviço Nacional 
de Estatísticas Agrícolas (NAss). 

Para alcançar essas metas no fu-
turo, o embaixador ressaltou que 
o Brasil vai precisar enfrentar os 
desafios internos, como diminuir 
o custo de produção e melhorar 

urgentemente a infraestrutura e logística. 
“Como um país pode se tornar um grande 
exportador sem infraestrutura adequada?”, 
questionou. “Essa deve ser a prioridade do 
novo governo: viabilizar uma infraestrutura 
adequada para o transporte de toda produção 
do agronegócio”, acrescentou.

No entanto, Amaral lembrou que o país 
possui grandes vantagens competitivas pe-
rante a outros países, como por exemplo, a 
China, ao ter recursos naturais abundantes, 
área para expandir a produção, tecnologia 
e inovação para aumentar a produtividade. 
“Ninguém tem tanta condição como nós, por 
isso somos candidatos naturais para atender 
essa demanda de alimentos no mundo”.

Guerra ComerCial - Em sua pa-
lestra no Congresso Brasileiro do Agronegó-
cio, Amaral ainda comentou sobre a guerra 
Comercial, iniciada pelo governo dos Estados 
Unidos. “Não somos alvo, mas sofremos as 
consequências de forma indireta”, disse. “se 
os chineses imporem sanções, por exem-
plo, na exportação da soja americana, eles 
(chineses) vão precisar de outros mercados 
para suprimir a demanda e o Brasil pode ser 
beneficiado, juntamente com a Argentina, 
assim como se a China fechar um acordo com 
os Estados Unidos, pode ser que percamos 
um mercado importante”, analisou.

A questão americana, aliás, também pode 
ser uma oportunidade para o Brasil porque, 
segundo Amaral, o país havia perdido o trem 
das relações comerciais internacionais em 
governos anteriores. “Em decorrência da 
política adotada pelo governo trump, o 
trem parou e nosso país, agora, tem a opor-

tunidade de embarcar neste trem, por meio 
do itamaraty, que reiniciou a negociação 
por acordos com diversos blocos e países”, 
ponderou.

Nesse sentido, o Ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, comentou du-
rante a abertura do evento que a agenda de 
negociações do itamaraty engloba acordos 
com o Japão, Canada, Coreia do sul e a Alian-
ça do Pacífico, além de estar revitalizando os 
acordos comerciais do Mercosul.

Nunes ainda destacou dois pontos re-
lacionados ao agronegócio: a luta contra as 
barreiras sanitárias e fitossanitárias e que 
em termos de sustentabilidade o Brasil é 
uma referência e não precisa receber lição 
de nenhum país. “Há ainda muita coisa a ser 
feita, mas nossa produção agrícola preserva 
mais de 60% da cobertura vegetal, original, 
inclusive”, disse.

Em sua apresentação na abertura do 
evento, o presidente da ABAg, Luiz Carlos 
Corrêa Carvalho fez questão de salientar 
a importância de o país não se isolar num 
cenário mundial marcado por um aumento 
de medidas protecionistas. “Nesse sentido, 
para o Brasil e para o Mercosul, o fortaleci-
mento da oMC – organização Mundial do 
Comércio é fundamental. Para se ter uma 
ideia, segundo a própria oMC, uma guerra 
comercial poderia fazer recuar o PiB global 
em mais de dois pontos percentuais”, afirmou.

Carvalho destacou também os vários 
pontos fortes que o agronegócio brasileiro tem 
para consolidar sua posição de líder mundial 
na produção de alimentos, fibras e energia. 
“Nossa grande efetividade para assegurar 
ganhos constantes de produtividade é o agro 
brasileiro estar baseado em ciência, tecnologia 
e competência do produtor agrícola. Foi isso 
que fez com que o Brasil, em 40 anos, passasse 
de país importador de alimentos para um dos 

maiores exportadores do mundo e o primeiro 
gigante mundial na agricultura tropical. As 
expectativas para os próximos dez anos, 
segundo o departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, é muito relevante para 
o Cone sul”, concluiu Carvalho.

Em sua saudação inicial, o presidente da 
B3, gilson Finkelsztain, afirmou que, para 
o país atender as expectativas mundiais 
em termos de produção e exportação, será 
necessário diversificar a busca por recursos. 
“Nesse aspecto, a área de mercado de capi-
tais brasileiro tem tido grande evolução nos 
últimos anos. o melhor exemplo disso foi a 
consolidação dos Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio (CRA), afinal de contas, 
no ano passado eles representaram uma 
movimentação de R$ 30 bilhões, um volume 

que foi o dobro do ano anterior”, informou.
também participaram a abertura do 

Congresso Brasileiro do Agronegócio, o 
prefeito de Ribeirão Preto, duarte Nogueira, 
a superintendente Federal do Ministério da 
Agricultura em são Paulo, Andrea Moura, 
do secretário da Agricultura do Estado de 
são Paulo, Francisco Jardim, o deputado 
federal Arnaldo Jardim, do presidente da 
APEX, Roberto Jaguaribe, o presidente da 
Abitrigo, embaixador Rubens Barbosa, o re-
presentante permanente do Brasil na oMC, 
Alexandre Parola, o presidente da CNA, João 
Martins da silva Junior, o representante da 
FAo no Brasil, Alan Bojanic, o coordenador 
dos países produtores do Cone sul, gustavo 
idigoras, e o presidente em exercício da 
Embrapa, Celso Luiz Moretti.

ContinuAção dA CAPA

os dados são provenientes de um estudo do uSdA 
analisando o ano de 2015

Agronegócio brAsileiro pode crescer 
com exportAção de tecnologiA e serviços

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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técnicA rArA de coletA de embriões 
de ovinos é reAlizAdA em são cArlos

A primeira coleta não cirúrgica 
de embriões da raça Morada 
Nova empregada com su-
cesso ocorreu na Embrapa 
Pecuária sudeste, de são 

Carlos (sP), nesta semana. o procedimento 
foi realizado em 36 doadoras.

de acordo com o pesquisador Jeferson 
Fonseca, da Embrapa Caprinos e ovinos, 
de sobral (CE), a técnica mundialmente 
utilizada para a coleta de embriões em 
ovinos é a cirurgia. No entanto, além de 
invasiva, há muitos riscos para o animal, 
como a ocorrência de sequelas.

A proposta da coleta embrionária não-
cirúrgica transcervical em ovelhas é abolir 
a cirurgia. “A expectativa é ter suporte de 

conhecimento a respeito da eficiência e 
viabilidade da técnica de coleta embrioná-
ria não-cirúrgica transcervical em ovelhas 
de várias raças de interesse nacional. os 
resultados podem consolidar o Brasil como 
referência mundial sobre produção in vivo 
de embriões ovinos recuperados por via não 
cirúrgica”, explica Fonseca.

os principais benefícios são segurança em 
relação à vida do animal e recuperação rápida.   
Como doadoras, foram selecionados animais 
em excelente estado reprodutivo e nutritivo, 
dentro do padrão fenotípico da raça, segun-
do o pesquisador sérgio Novita Esteves, da 
Embrapa Pecuária sudeste. A transferência 
foi realizada em 36 receptoras (barrigas de 
aluguel) também da raça Morada Nova.

o uso de fêmeas geneticamente supe-
riores como doadoras de embriões contri-
bui para acelerar os processos de seleção 
e melhoramento genético. “A técnica de 
coleta de embriões possibilita que uma 
doadora (melhor geneticamente) produza 
muito mais crias durante sua vida produ-
tiva. Por exemplo, uma doadora pode, em 
média, gerar de cinco a seis embriões por 
coleta, que pode ser repetida mensalmente, 
no caso da via não cirúrgica. ou seja, ela 
pode ser responsável por gerar cerca de 20 
crias em um ano”, destacou a professora da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Joanna souza Fabjan.   

Quatro centros de pesquisa da Embrapa 
estão envolvidos no estudo – Pecuária su-
deste, Caprinos e ovinos, gado de Corte 
e gado de Leite. também participam a 
UNEsP Jaboticabal e a Universidade Federal 
Fluminense (UFF). A pesquisa ainda conta 
com apoio de outras universidades.

Coleta - o procedimento é feito com 
uma sonda para coleta de embriões via 
transcervical em ovinos por meio da intro-

dução de líquido apropriado para lavagem 
do conteúdo uterino.

É ministrada para o ovino a anestesia 
epidural e local e dada uma leve sedação 
para minimizar o desconforto, além de um 
potente analgésico para o animal não sentir 
dor. A retirada do líquido é feita por movi-
mentações na sonda para um filtro de coleta.

Após esse processo, são selecionados 
os embriões viáveis para transferência às 
receptoras.

A coleta não cirúrgica de embriões da raça Morada 
nova (raça nativa do nordeste brasileiro) foi realizada 
com sucesso entre os dias 30/7 e 3/8 na Embrapa 
Pecuária Sudeste, de São Carlos (SP). o procedimento 
foi realizado em 36 doadoras

Foto: Divulgação
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guerrA comerciAl entre euA e cHinA pode ApresentAr 
riscos Ao Agronegócio brAsileiro A longo prAzo

A guerra comercial anuncia-
da entre Estados Unidos e 
China pode representar um 
benef ício imediato para o 
agronegócio brasileiro, com 

o aumento das nossas vendas de grãos 
para o mercado chinês. Mas, no médio e 
longo prazos, essa disputa pode não ser tão 
benéfica em função da constatação de que 
a China vem trabalhando para diminuir 
sua dependência da compra de soja, por 
exemplo. Atualmente ela só produz 15% de 
sua necessidade, mas vem investindo em 
projetos de dessalinização de água e em 
energia solar para ampliar sua produção. 
Além disso, há a expectativa de que, no longo 
prazo, a esperada desaceleração econômica 
mundial acabe por afetar o crescimento de 
renda chinês, o que reduziria sua demanda.

Essa foi uma das avaliações do painel 
sobre Comércio Exterior: Limites e oportu-
nidades do Congresso Brasileiro do Agrone-
gócio. “sabemos que o consumo de proteína 

é função do aumento de sua renda per capital. 
Na China, há ainda um grande potencial de 
expansão que pode ser comprometido por 
um provável declínio econômico mundial 
causado pela disputa comercial”, afirmou 
Nelson Ferreira, sócio da Mckinsey.

outro risco a ser enfrentado pelo Brasil 
com a disputa entre China e Estados Unidos é 
faltar derivados de soja no mercado doméstico 
para abastecer a indústria de proteína animal. 
“Como a China importa 70% do mercado 
mundial de soja e tem potencial para sugar 
toda a produção sulamericana. isso pode criar 
um problema para a indústria de carne, pois 
se vendermos toda nossa soja para China, 
talvez teremos de importar derivados de 
soja para atender a demanda interna”, avaliou 
Paulo sousa, diretor da Cargill, que ainda 
ressaltou a importância da competitividade 
para o agronegócio brasileiro.

“Eu diria que competitividade está liga-
da a previsibilidade. tanto nas fronteiras 
nacionais, quanto globalmente, estamos 

com muita imprevisibilidade, o que atrapa-
lha nossa competividade”, concluiu sousa. 
Mauro Alberton, diretor de Marketing da 
Bayer, corrobora com a opinião do diretor 
da Cargill, ao afirmar que a imprevisibilidade 
atrapalha as questões globais, afetando muito 
a agricultura brasileira. “Essa imprevisibi-
lidade das regras do jogo pode trazer uma 
paralisação que seria muito prejudicial, inter-
ferindo em investimentos globais”. Afirmou.

Edwini Kessie, diretor de Agricultura 
e Commodities da oMC – organização 
Mundial do Comércio, que também parti-

cipou do painel, defende a previsibilidade 
que, a seu ver, provêm do multilateralismo. 
“Precisamos voltar ao básico nas relações 
comerciais entre as nações”, disse. “Partilho 
do otimismo do diretor da oMC, pois o 
multilateralismo é inevitável no mundo das 
regras comerciais”, analisou o embaixador 
Alexandre Parola, representante permanente 
do Brasil na oMC. A seu ver, sempre foi 
muito dif ícil avançar nas questões agríco-
las. “Além disso, há ainda a discussão sobre 
problemas fitossanitários. isso deve estar 
nos debates futuros”, finalizou. 

Avaliação foi debatida no Congresso Brasileiro do Agronegócio, 
promovido pela ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio e 
B3 - Brasil Bolsa Balcão no dia 6/8, em São Paulo

Foto: Gerardo Lazzari  / Mecânica de Comunicação
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AbelHAs: resultAdos dA iniciAtivA de pesquisA colmeiA vivA 
direcionA implAntAção do plAno nAcionAl de boAs práticAs

FAmAsul lAnçA prêmio de jornAlismo; águA e sustentAbilidAde são os temAs centrAis

o Colmeia Viva, uma realiza-
ção do setor de defensivos 
agrícolas sob a governança 
do sindicato Nacional das 
indústrias de Produtos 

para defesa Vegetal (sindiveg), avança no 
cumprimento do Compromisso Público 
do setor, assinado em 2017, com  metas 
estabelecidas até 2020.

diante dos resultados de três anos do 
Colmeia Viva MAP (Mapeamento de Abe-
lhas Participativo) - iniciativa de pesquisa 
com a participação da Unesp e UFscar para 
o levantamento de dados sobre a mortalida-
de de abelhas, com um mapeamento inédito 
dos fatores que contribuem para a perda de 
colmeias e abelhas no Estado de são Paulo 
-  as prioridades de atuação do setor de 
defensivos agrícolas estão na implantação 
de um Plano Nacional de Boas Práticas 
Agricultura-Apicultura, via Plataforma 
digital, que possibilite o diálogo, firmando 
parceria com pelo menos uma entidade 
representativa de agricultura, apicultura 
e aplicação de defensivos nas áreas-foco 
estabelecidas no Compromisso 2020.

o Colmeia Viva Plano Nacional de Boas 
Práticas é um plano de prevenção da morta-
lidade de abelhas e mitigação de incidentes, 
baseado na disseminação de boas práticas 
de uso de defensivos e na formalização do 
pasto apícola entre agricultores e apicultores. 
o plano tem como áreas-foco, até o final de 
2018, os Estados de são Paulo, Rio grande do 
sul, Paraná, santa Catarina e Mato grosso 
do sul, e até o final de 2019, os estados de 
Mato grosso, Minas gerais, Bahia e goiás.

resultados da iniCiativa 

de pesquisa no estado de são 
paulo: partiCipação unesp e 
uFsCar - os resultados de três anos da 
iniciativa de pesquisa, com abrangência em 
78 cidades do Estado de são Paulo no perí-
odo de agosto/2014 a agosto/2017permitem 
conclusões para um plano de ação nacional 
voltado às boas práticas de aplicação de 
defensivos agrícolas para uma relação mais 
produtiva entre agricultura e apicultura.

Foram 222 atendimentos voltados aos 
agricultores e criadores de abelhas, sendo 
107 visitas ao campo, onde foram analisadas 
as práticas agrícolas (cultivos do entorno, 
taxa de dependência de polinização, estágio 
da cultura, histórico e modalidade da apli-
cação de defensivos agrícolas,  autorização e 
condições de uso para defensivos agrícolas) 
e práticas apícolas (alimentação suplemen-
tar, troca anual de rainha, quantidade de 
caixas por apiário, frequência de visitação, 
localização do apiário e pasto apícola).

das 107 visitas realizadas, 88 possibilita-
ram coleta de abelha, com uma análise mais 
focada na relação da agricultura e apicultura 
e a aplicação de defensivos agrícolas. deste 
total de coleta, 29 casos resultaram negativo 
para resíduos de produtos químicos e 59 casos 
positivo para resíduos de produtos químicos.

Foram atendimentos de mortalidade de 
abelhas. Não foram observados sinais da 
síndrome do desaparecimento das Abelhas 
(CCd) como os sintomas característicos de 
colmeia desorganizada, com sujeira e comple-
tamente abandonada ou declínio da população 
de abelhas com desaparecimento repentino 
das operárias e enfraquecimento das colônias 
sem a presença de abelhas mortas. Fenômeno 

registrado principalmente no hemisfério norte, 
somente com abelhas Apis mellifera.

dos 59 casos positivos para resíduos 
químicos, 27 atendimentos dos registros de 
mortalidade de abelhas indicaram uso dos 
produtos sem relação direta com o controle 
de pragas indicado para as lavouras, com 
suspeita de uso não agrícola, como por 
exemplo: criação de gado, abelhas visitando 
a área de alimentação de bovinos (em busca 
de água ou alimento), controle de carra-
patos em região de criação de cavalos ou 
mesmo controle de formigas e cupins pelo 
apicultor, através da aplicação de produtos 
químicos - tanto nas caixas como no entorno 
do apiário. Já em 21 atendimentos, houve 
uma relação direta de aplicação incorreta 
de defensivos nas lavouras.

Entre as práticas de uso incorreto de 
defensivos agrícolas que estão entre as 

causas que podem provocar a perda de 
abelhas destacam-se dosagens acima das 
recomendações indicadas em rótulo e bula; 
falta do cumprimento das exigências legais 
para a aplicação de defensivos agrícolas com 
vistas à proteção ao cultivo nas modalida-
des aprovadas (aérea ou terrestre); falta de 
formalização do pasto apícola; emprego 
incorreto da modalidade de aplicação sem 
a autorização ou registro de produtos para 
cultura agrícola.

Mesmo sem divulgação da iniciativa de 
pesquisa em outros estados, desde a fase 
piloto houve contatos de perdas de colmeias 
nos estados de Rio grande do sul, Minas 
gerais, Paraná, Mato grosso do sul, Mato 
grosso, Rio de Janeiro e goiás, considerados 
como indicativo para definição de áreas-
foco de atenção no desenvolvimento do 
Plano Nacional.

A sustentabilidade é uma das prio-
ridades do agro em Mato grosso 
do sul. Por isso, a produção, a 

preservação e o uso racional da água são 
questões que fazem parte do dia a dia dos 
produtores, sendo áreas trabalhadas pelo 
sistema Famasul – Federação da Agricul-
tura e Pecuária de Ms e pelo senar/Ms – 
serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 
desde a área educacional até a orientação a 
agricultores e criadores, com os programas 
de Assistência técnica e gerencial (Ateg).

o assunto foi escolhido como tema 
central do Prêmio sistema Famasul de Jor-
nalismo 2018: ‘o Agro como produtor de 
Água – iniciativas sustentáveis em Ms que 

preservam recursos hídricos’. As inscrições 
vão até o dia 1º de outubro de 2018.

Para o presidente do sistema Famasul, 
Maurício saito, o perfil empreendedor do 
produtor rural permite o desenvolvimento 
sustentável do setor produtivo. “o agro tem 
uma preocupação grande com a produção 
e com o uso racional da água. temos no 
estado vários exemplos de iniciativas muito 
bem-sucedidas com o uso de novos sistemas 
produtivos, adoção de boas práticas e uti-
lização de novas tecnologias”, avalia saito.

Entre as ferramentas produtivas, cita-
das por saito, está o sistema de integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF). “Com 
essa ferramenta possibilitamos que as três 

atividades – o cultivo de grãos, a silvicultura 
e a pecuária –  ao longo do tempo, sejam 
utilizadas da melhor forma, e ainda asse-
gurem a preservação do solo e a produção 
da água”, comenta o presidente.

A analista técnica do senar/Ms, Ana 
Beatriz Paiva, destaca que até mesmo águas 
residuais de atividades do agro estão sendo 
reaproveitadas para maximizar o uso do 
precioso recurso. “Na lavagem de pátios 
e salas de ordenha, muitos nutrientes 
estão ali. Então com a captação e depois 
o tratamento da água utilizada nesse 
processo, temos um efluente nutricional 
riquíssimo, que pode ser utilizado na fer-
tirrigação de lavouras, fazendo com que, 

o que antes seria desperdiçado, ganhe um 
novo propósito”.

sobre o prêmio - Poderão ser 
inscritas no prêmio reportagens publicadas 
nos veículos de comunicação de jornalismo 
impresso em jornal e revista, radiojornalis-
mo, telejornalismo, webjornalismo, fotojor-
nalismo, veiculadas de 1º de novembro de 
2017 a 1º de outubro de 2018.

o concurso cultural conta com uma 
plataforma online de inscrição. o acesso 
poderá ser feito por meio do site www.
sistemafamasul.com.br/premiojornalismo. 
Neste endereço é possível fazer o upload de 
matérias via plataforma, conforme a cate-
goria escolhida, e conferir o regulamento.

objetivo é possibilitar o diálogo entre agricultores, 
apicultores e aplicadores de defensivos agrícolas

plano naCional na prátiCa - A implantação do Colmeia Viva Plano 
Nacional de Boas Práticas conta com o apoio de algumas iniciativas, tais como Col-
meia Viva Assistência técnica: uma linha direta que esclarece dúvidas e compartilha 
as boas práticas para a prevenção e mitigação da mortalidade de abelhas. Atende 
agricultores, criadores de abelhas, aplicadores de defensivos agrícolas, distribuidores, 
revendedores e equipes de vendas das empresas signatárias do Movimento Colmeia 
Viva. 0800 771 8000. 

o Colmeia Viva Boas Práticas: Linha de treinamentos em campo e à distância 
sobre boas práticas para uma relação mais produtiva entre a Agricultura e a Api-
cultura. os treinamentos são exclusivos para agricultores e criadores de abelhas, 
que podem ser realizados preventivamente ou na mitigação após constatação de 
incidentes com abelhas. Uma das ações desta iniciativa é o Manual de Boas Práticas 
Agricultura-Apicultura com mais de 70 práticas e dicas. Baixe seu exemplar no site 
www.colmeiaviva.com.br. 

Colmeia Viva App: Ambiente digital para facilitar o diálogo entre agricultores e cria-
dores de abelhas. Agricultores podem identificar as áreas de sobreposição de atividades 
agrícolas e apícolas e avisar quando vão ocorrer as pulverizações. Criadores de abelhas 
podem receber os comunicados de aplicações e saber quais medidas de proteção devem 
tomar e o Colmeia Viva EAd: Plataforma digital de ensino à distância que centraliza 
todo o conteúdo sobre a interação defensivos-Agricultura-Apicultura-Abelhas, permi-
tindo mais abrangência, mobilidade e agilidade na chegada da informação ao campo.
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Maurício Picazo Galhardo

giro Agronegócio
alYsson paolinelli. durante 

o global Agribusiness Forum (gAF), o 
jornalista João Batista olivi, do portal 
Notícias Agrícolas, conversou com o pre-
sidente executivo da Abramilho, Alysson 
Paolinelli, a respeito da situação do país 
neste momento. Ele, que é ex-ministro 
da Agricultura, diz ver a situação com 
“preocupação”. Para ele, nunca tivemos 
tantas oportunidades como tivemos 
agora, com conquistas de mercado e de 
conhecimento, mas que “não está vendo 
de forma clara onde o país é gerado”. 

pib aGro 2018. o PiB-volume do 
agronegócio brasileiro deve crescer 3,4% 
em 2018, de acordo com estimativas re-
alizadas pelo Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), da 
Esalq/UsP, em parceria com a Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), com base em dados do primeiro 
quadrimestre deste ano. segundo pes-
quisadores do Cepea, o impulso para a 
alta do agronegócio está vindo dos elos 
industriais, já que se estima leve queda 
apenas para o segmento primário.

selo. Especialistas se reuniram, 
quinta (2) e sexta-feira (3), na sede do 
iNPi (instituto Nacional de Proprieda-
de industrial), no Rio de Janeiro, para 
discutir a possibilidade de utilizar um 
selo único para indicações geográficas 
(igs) no Brasil. o evento está sendo or-
ganizado pela Coordenação de indicação 
geográfica de Produtos Agropecuários 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), em parceria 
com o Ministério da indústria, Comér-
cio Exterior e serviços (MdiC), iNPi e 
serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (sebrae). 

tv eduCativa. Equipe da tV 
Educativa da Coréia do sul (EBs) está 
conhecendo áreas de produção agrícola 
do Brasil, para acompanhar melhor o 
potencial do agronegócio brasileiro e 
divulgar segmentos nos quais o país se 
destaca, como a pecuária, produção de 
café, cachaça, queijos especiais e frutas 
exóticas. durante quase um mês o Mapa 
acompanha a equipe. desde o o dia 24 
(Julho), os jornalistas cumprem agenda 
em diferentes estados. A previsão é de 
que fiquem no país até o dia 17.

158 anos. o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
completou 158 anos, sábado (28/Julho). 
sua origem remonta ao tempo do impé-
rio, tendo sido criado pelo imperador 
dom Pedro ii, em 28 de julho de 1860, 
pelo decreto nº 1.067, ainda como secre-
taria de Estado dos Negócios da Agri-
cultura, Comércio e obras Públicas. Em 
1892, com a proclamação da República e 
a secretaria transformada em Ministério 
da indústria, Viação e obras Públicas, os 
assuntos de agricultura passaram a ser 
tratados por diretoria dessa pasta. E, em 
1909, as atividades foram incorporadas 
ao, então criado, Ministério da Agricul-
tura, indústria e Comércio”.

eXpansão. Maior aliança de coo-
perativas de produtores rurais da América 
Latina, a CCAB prospecta novos territórios 
no sul, sudeste e em Mato grosso do sul 
e goiás. depois de dez anos atuando com 
foco no cerrado brasileiro, especialmente, 
nos estados da Bahia e Mato grosso, a 
CCAB Agro, Companhia das Cooperati-
vas Agrícolas do Brasil, representa 55 mil 
produtores rurais, investe na expansão de 
sua presença no país. 

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

Fomento: FeirA do 
empreendedor 4.0 terá 
progrAmAção voltAdA 
pArA o Agronegócio

de 16 a 18 de agosto, das 13 às 
21 horas, acontece na sede do 
sebrae/Ms em Campo grande 
(localizada na Av. Mato grosso, 

1661) a Feira do Empreendedor 4.0, que 
foi totalmente reformulada e terá foco 
em tecnologia, tendências de mercado e 
ferramentas digitais utilizadas para atrair 
clientes e gerar negócios.

Em sua programação, esta edição conta 
com o inspira Agronegócios, um conjunto 
de soluções voltadas especialmente para 
o setor rural e que vai proporcionar aos 
empreendedores uma visão inovadora para 
aprimorar a gestão e desenvolvimento no 
campo.

o espaço Agro 4.0 traz uma Fazenda 
inteligente onde startups apresentarão sof-
twares, sistemas de gestão, drones e robôs 
voltados para a agricultura a fim de mostrar 
ao empreendedor os benef ícios que esses 
mecanismos podem trazer no controle da 
produção, na gestão da propriedade e na 
conexão com o mercado. Além disso, tam-
bém acontecerão painéis e oficinas que vão 
abordar a transformação digital no campo, 
produção agrícola urbana, e o cenário atual 
e futuro para o setor.

Um destaque na programação é a pales-
tra “o Futuro da Produção de Alimentos e 
o Papel do Brasil”, ministrada por Marcos 
Fava Neves, especialista internacional em 

questões globais do agronegócio e professor 
de planejamento e estratégia na Escola de 
Negócios (FEARP) da Universidade de são 
Paulo (UsP).

de acordo com o técnico do sebrae/Ms, 
Marcus Faria, investir em inovação propor-
ciona facilidades para a cadeia produtiva 
do agronegócio e resulta na qualidade dos 
alimentos que chegam na mesa do consu-
midor. “Este setor é bem representativo e 
importante para a economia local. Vamos 
mostrar como novos serviços e produtos já 
estão disponíveis para o campo, trazendo 
avanços na produção, desenvolvimento nas 
atividades e rentabilidade”, afirma.

serviço
o pré-credenciamento para esta que é 

a 7ª edição da Feira do Empreendedor no 
estado pode ser feito pelo site www.feirams.
com.br, onde também está disponível a 
programação completa. Este processo 
antecipado agiliza a entrada de cada par-
ticipante no evento, mas não garante vaga 
nas atividades da agenda, o que se dará 
por ordem de chegada, de acordo com a 
limitação de lugares nos espaços.

são patrocinadores da Feira do Empre-
endedor Ms 2018: governo do Estado de 
Mato grosso do sul; sistema Fiems (sesi/
senai); Fecomércio Ms (sesc/senac/iPF); 
Ms gás e sicredi. Apoio: Applicando; 
Consbase; Walmart.

Painéis, palestras, oficinas e espaços dedicados oferecem 
temas inovadores para aprimorar a produção no campo
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