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ciEntiStaS obtéM 
SEquEnciaMEnto 
coMPlEto da 
batata

um grupo de cientistas da uni-
versidade de Pesquisa de Wageningen 
(Wur), na Holanda, publicou a sequên-
cia mais completa do genoma da batata 
até o momento. Agora, a sequência e o 
material vegetal estão disponíveis para 
pesquisa sob condições específicas, e 
esse esforço significativo pode resultar 
em uma batata mais resistente ao calor 
ou à seca ou com maior resistência a 
doenças. Página 5.

um estudo recente da Embrapa trata 
de um assunto bastante polêmico em 
todo o mundo. A pesquisa esclarece, de 
forma contundente, que não há risco do 
aumento das taxas de desmatamento na 
região amazônica devido à produção de 
soja, e apresenta diversos elementos que 
contextualizam essa conclusão. Página 3.

Soja não 
rEPrESEnta riSco 
dE dESMataMEnto 
Para a aMazônia
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relatório elaborado pelo Fórum 
Econômico Mundial (WEC 
– World Economic Forum) 
aponta que, em um ranking 
global de competitividade 

que abrange 141 países, o brasil ocupa a 
71ª posição.

o país mais bem posicionado neste 
ranking foi Singapura, superando os Estados 
unidos, que ocupam a segunda posição.

Hong Kong está na 3ª posição, seguido 
por Holanda, Suíça, Japão, Alemanha, 
Suécia, reino unido. o levantamento foi 
divulgado no último dia 9, em brasília, 
durante o 1º Seminário de Competitivida-

de do Setor de infraestrutura, na sede do 
departamento Nacional de infraestrutura 
de transportes (dNit).

Em 2018, o brasil ocupava a 72ª posição 
no estudo, elaborado em parceria com a 
Fundação dom Cabral (FdC). Segundo 
o levantamento, o país encontra-se em 
um “processo lento de recuperação da sua 
competitividade”.

Ainda segundo o estudo, os anos 
seguintes apresentaram “queda livre em 
praticamente todos os indicadores de 
competitividade”.

“Perdeu neste período em competi-
tividade absoluta e relativa, chegando a 

sua pior posição no ranking em 2016. Em 
2017, dada a mudança da metodologia do 
relatório, maior controle dos gastos públi-
cos e expectativas de mudanças futuras, o 
país iniciou um novo ciclo de crescimento 
que, entretanto, não teve continuidade em 
2018”, informou o documento divulgado 
pelo Fórum e pela FdC.

Dimensão e gargalos - Segundo 
o secretário-executivo do Ministério da 
infraestrutura, Marcelo Sampaio, a com-
petitividade é uma “estratégia de governo, 
apesar de alguns fatores gerarem distorção 
em função da dimensão do nosso país”, disse 
ele na abertura do evento.

O país mais bem posicionado neste ranking foi Singapura

braSil é o 71º EM rankinG 
Global dE coMPEtitividadE
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A produtividade é o principal 
fator de estímulo ao cres-
cimento da agropecuária 
brasileira nos últimos 43 
anos. No período de 1975 a 

2018, o setor cresceu, em média, 3,36% ao 
ano. Essa taxa é superior à de países como 
Argentina, Austrália e China. A média 
histórica dos Estados unidos (1948-2015), 
por exemplo, é de 1,38%.

o estudo da Produtividade da Agricultu-
ra brasileira, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, mostra  que o 
produto da agropecuária teve incremento 
de 3,81% e o de insumos, 0,44%, no período 
analisado.

os ganhos de produtividade vieram, 
principalmente, dos investimentos em 
pesquisa, da adoção de novos sistemas de 
produção, das melhorias em infraestrutura, 
incluindo estradas e escoamento da produ-
ção para o exterior por portos do Norte do 
país e aumento da capacidade portuária de 
Paranaguá (Pr) e Santos (SP), e instrumen-
tos adequados de política agrícola.

de acordo José Garcia Gasques, coorde-
nador-geral de Avaliação de Políticas e in-
formação, da Secretaria de Política Agrícola 
(SPA) do Mapa, a melhoria da produtividade 
no campo está associada, em especial, à mão 

de obra mais qualificada e à eficiência no uso 
de máquinas e implementos, com ganhos de 
qualidade e treinamento para a realização das 
operações. A produtividade nos anos recen-
tes, principalmente, no período 2000-2009, 
teve um desempenho considerado favorável, 
de 3,8% ao ano e o produto, 5,18% a.a.

No entanto, nos últimos cinco anos 
(2014-2018), o crescimento desacelerou 
devido a fatores climáticos, como secas 
que afetaram principalmente a produção de 
grãos. destacam-se os anos de 2016 e 2018, 
quando as safras de arroz, milho e algodão 
foram fortemente afetadas. o desempenho 
econômico foi outro fator que forçou o 
baixo crescimento.

 “É possível que a produtividade desse 
período também foi afetada pela com-
plexidade associada a uma escolha ótima 
de insumos. isto também pode ser aceito 
sabendo que esse período [2014-2018] foi 
um período dif ícil de uma maneira geral, 
inclusive pelo baixo crescimento da econo-
mia brasileira nesses anos”, explica Gasques.

o estudo foi atualizado e incorpora 
informações preliminares do Censo Agro-
pecuário 2017, informações das pesquisas 
anuais do ibGE -  Produção Agrícola Mu-
nicipal e Pesquisa da Pecuária Municipal, o 
que permite maior precisão das estimativas.

o coordenador ainda destaca que as 
estimativas são feitas com base na Produ-
tividade total dos Fatores (PtF), que é a 
relação entre o produto da agropecuária 
(lavouras perenes e temporárias, a produ-
ção animal, leite, mel, seda e casulo, além 
dos abates de animais bovinos, suínos e de 
aves) e os insumos (mão de obra, terra de 
lavoura e de pastagem, fertilizantes, defen-
sivos, máquinas e implementos). o índice 
é abrangente e permite a comparação dos 
índices de produtividade entre países.

o estudo teve a participação da Se-
cretária de Política Agrícola do Mapa, da 
Embrapa, do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea/uSP) e uso 
de dados do departamento de Agricultura 
dos Estados unidos (uSdA, sigla em inglês).

A taxa, que engloba período de 1975 a 2018, é superior à 
de países como Argentina, Austrália e China

ProdutividadE da aGroPEcuária crEScE 
3,36% ao ano, aPonta EStudo do MaPa

Mato Grosso do Sul tem cerca de 
404 mil estudantes cursando 
entre o 1º e o 9º ano do ensino 

fundamental, segundo dados do mais 
recente Censo Escolar divulgado pelo 
Ministério da Educação. desse total, em 
2019, pelo menos 150 mil vão participar 
das atividades do programa Agrinho do 
Senar/MS. isso representa 37% do total, o 
equivalente a um de cada três estudantes 
dessa etapa escolar. Este é o tema especial 
do Mercado Agropecuário dessa segunda-
feira (07), que fala sobre o maior programa 
de responsabilidade social do Senar/MS.

o presidente do Sistema Famasul, Mau-
ricio Saito, comenta que o programa é a 
maior iniciativa de responsabilidade social 
do Sistema Famasul e Senar/MS. “Neste ano, 
estaremos presentes com o Agrinho em 72 
dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. 
Vão ser atendidos alunos de 472 escolas das 
redes públicas de ensino; e para ministrar o 
conteúdo do programa capacitamos apro-
ximadamente 10 mil professores”. 

o superintendente do Senar/MS, Lu-
cas Galvan, lembra que o programa visa 
despertar a consciência da cidadania dos 
participantes por meio da discussão de temas 

transversais no dia a dia das escolas, tendo 
como linhas condutoras a ética e a susten-
tabilidade, sempre com foco na conexão 
campo-cidade. Ele ressalta que a edição deste 
ano tem uma novidade para os educadores.

“Este ano disponibilizamos uma plata-
forma de Ensino à distância (Ead) para a 
formação de professores nos municípios 
onde o programa já havia sido implantado 
em anos anteriores. Essa ação possibilita 
maior autonomia ao educador, possibili-
tando que ele tenha uma maior flexibilidade 
de horários e também de local para iniciar 
e finalizar a capacitação”.

uma das principais ações do programa é o 
Concurso Agrinho. A iniciativa visa premiar 
os cinco melhores trabalhos em quatro cate-
gorias. Para alunos, desenho e redação. Para 
estudantes e professores, a Experiência Peda-
gógica e para os colégios a Escola Agrinho, 
em que são avaliadas as ações desenvolvidas 
pelas unidades escolares para melhorar a sua 
realidade, além de comportamentos e atitudes 
que envolvem toda a comunidade.

Em 2019, o Concurso Agrinho tem como 
tema: A tecnologia no Campo Conectada 
com a Cidade. “A ideia é apresentar aos 
futuros gestores e alunos as inovações 

tecnológicas amplamente implantadas no 
agro e que alcançam todas as cadeias pro-
dutivas. A abordagem permite a difusão dos 
resultados alcançados com a contribuição 
da ciência e das novas ferramentas, entre 
eles o aumento da produtividade, a susten-
tabilidade, o atendimento à demanda por 
alimentos, a preservação do meio ambiente, 
emprego, conhecimento, entre outros fato-
res”, explicou a coordenadora do programa, 
Maria Clara del Puente.

Maria Clara alerta aos estudantes e 
escolas que o período para inscrição dos 
trabalhos no concurso e para o envio dos 
materiais vai de 5 de agosto até 13 de setem-
bro. “Entre os dias 16 de setembro e 25 de 
outubro faremos a avaliação dos trabalhos 
enviados pelas escolas e os alunos e no dia 
1º de novembro devemos fazer a divulgação 
do resultado do concurso Agrinho”.

A coordenadora adianta que a primeira 
quinzena de novembro deve ser dedicada 
à organização das caravanas de alunos, 
professores e diretores das escolas, para 
a realização da cerimônia de premiação e 
de encerramento do programa em 2019, 
que vai ocorrer no mês de dezembro, em 
Campo Grande.

dE cada trêS EStudantES do 1º ao 9º ano do EnSino 
FundaMEntal dE MS, uM ParticiPa do aGrinho
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“Nossa expectativa é 
a de dar o primeiro 
passo em direção a 
este ousado obje-
tivo, porque a in-

fraestrutura é um dos principais entraves 
para o crescimento econômico do país, que 
deixou de crescer em função dos excessivos 
gargalos”, acrescentou.

Para o secretário especial de Produtivi-
dade e Competitividade do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa, o brasil ainda 
tem muito o que melhorar.

“Em relação aos Estados unidos, nossa 
produtividade vem caindo desde 1980 e hoje 
é aproximadamente 25% da americana. o 
baixo progresso na produtividade brasileira 
levou à queda do país nos rankings de com-
petitividade global. Ainda estamos distantes 
dos países da oCdE [organização para a 
Cooperação e desenvolvimento Econômi-
co]. os estudos internacionais convergem 
sobre os principais gargalos da produtivi-
dade no brasil, e estamos trabalhando para 
atacá-los um a um”, afirmou.

A meta da Secretaria Especial de Produ-

um estudo recente da Empresa bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) trata de um assunto 

bastante polêmico em todo o mundo. A 
pesquisa esclarece, de forma contundente, 
que não há risco do aumento das taxas de 
desmatamento na região amazônica devido 
à produção de soja, e apresenta diversos ele-
mentos que contextualizam essa conclusão.

um deles trata da legislação brasileira 
sobre proteção de florestas nativas, que 
é a mais rigorosa do mundo. A Embrapa 
demonstrou que os produtores preservam, 
a seus próprios custos e responsabilidades, 
25,6% do território brasileiro, o que é muito 
superior à maioria dos outros países.

tividade e Competitividade do Ministério 
da Economia é que o brasil chegue ao 50º 
lugar em 2022.

o índice do Fórum Econômico Mundial 
é composto por mais de 110 variáveis, das 
quais parte é proveniente de pesquisa de 
opinião executiva e parte decorre de indi-
cadores setoriais.

As variáveis estão organizadas em 12 
pilares, com cada pilar representando uma 
área considerada como um importante 
determinante da competitividade.

américa latina - Entre os países 
latino-americanos, o Chile (33º) se mantém 
na liderança regional, seguido pelo México 
(46º) e uruguai (54º). Ambos perderam 
posições este ano. todos as demais nações 
latino-americanas, com exceção do brasil e 
da Colômbia, tiveram retrocessos compe-
titivos no levantamento de 2019.

A análise do levantamento sugere uma 
tendência para a concentração da competi-
tividade em poucos países. Já o exame dos 
relatórios dos últimos três anos aponta para 
um aumento da distância entre nas nações 
mais e menos competitivas.

de acordo com a legislação, o agricul-
tor pode usar até 20% de sua propriedade 
se estiver localizado no bioma Amazônia, 
tendo que preservar a vegetação nativa 
no restante da fazenda, especialmente as 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
e a reserva Legal de matas.

Além das normas rígidas, a Embrapa 
destaca que os traders do setor privado es-
tabeleceram padrões ainda mais restritivos. 
É o caso da Moratória da Soja patrocinada 
pela Associação brasileira das indústrias 
de Óleos Vegetais (AbioVE) e pela As-
sociação Nacional dos Exportadores de 
Cereais (ANEC), que juntos contabilizam 
a comercialização de mais de 90% da soja 
produzida no brasil.

Praticamente toda a produção de soja na 
Amazônia está sendo monitorada por essa 
iniciativa, que prevê a não comercialização 
e liberação de financiamentos de lavouras 
estabelecidas nesse bioma. A ação é apoiada 
pelo instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (iNPE) que, com o auxílio de imagens 
de satélite, identifica cultivos que violam 
essas regras. ou seja, além das restrições le-
gais, o cultivo da soja na Amazônia enfrenta 

Piora De inDicaDores so-
ciais - Segundo o coordenador do Nú-
cleo de inovação e Empreendedorismo da 
FdC, Carlos Arruda, em muitos dos países 
pesquisados houve “piora em diversos 
indicadores sociais importantes”, como 
desemprego e desigualdade social.

“os resultados apontam para frustração 
nos avanços sociais e ambientais, tendo em 
vista os objetivos sustentáveis do milênio 
da agenda 2020”, afirmou.

uma série de questões, como econômicas e 
de infraestrutura.

No estudo da Embrapa também é men-
cionado um projeto financiado pela NASA, 
em que a superf ície da terra foi analisada 
durante duas décadas, e a conclusão foi a de 
que o mundo possui 1,87 bilhões de hectares 
de cultivos. As maiores áreas cultivadas 
estão na Índia (179,8 milhões de hectares), 
Estados unidos (167,8 Mha), China (165,2 
Mha) e rússia (155,8 Mha).

o projeto estimou a área de lavouras no 
brasil em 63.994.479 hectares, ou seja, 7,6% 
do território, com preservação de 66,3%. A 

Soja não rEPrESEnta riSco dE dESMataMEnto Para a aMazônia

No caso do brasil, acrescentou, “a mo-
bilidade social demora, em média, nove 
gerações para acontecer, enquanto que 
em nações como a dinamarca e o Chile, 
esse número é de duas ou seis gerações, 
respectivamente”. Entre os países que tive-
ram a competitividade mais bem avaliada, 
20 são europeus; dois são da América do 
Norte; sete são asiáticos; quatro do oriente 
Médio; dois da oceania e apenas um (Chile) 
é latino-americano.

título de comparação, a dinamarca cultiva 
76,8% de sua área, seguida pela irlanda, 
74,7%; Países baixos, 66,2%; reino unido, 
63,9% e Alemanha, 56,9%.

E os dados são comprovados pela orga-
nização das Nações unidas para Agricultura 
e Alimentação, que destaca os quatro países 
com a maior área florestal primária: brasil 
(495 Mha), Canadá (330 Mha), EuA (280 
Mha) e China (145 Mha). de forma geral, 
pode-se afirmar que os europeus desma-
taram seu território para explorá-lo com o 
uso agrícola, ocupação urbana, rodoviária 
ou industrial.

No brasil, de 1990 a 2019, a produção 
de grãos aumentou 304%, com um incre-
mento de rendimento de 145%, enquanto 
a expansão da área foi limitada a 66%. isso 
demonstra que os agricultores expandiram 
a produção agrícola aumentando a produti-
vidade das culturas de forma mais eficiente.

E essa tendência deve permanecer nos 
próximos anos, não somente por imposição 
de restrições legais, mas principalmente, 
porque os produtores brasileiros enten-
dem a importância de preservar o meio 
ambiente.

De acordo com a 
legislação, o agricultor 
pode usar até 20% de 
sua propriedade se 
estiver localizado no 
bioma Amazônia

Foto: Reprodução Internet

Foto: Divulgação

lonGo caMinho! braSil é o 71º EM 
rankinG Global dE coMPEtitividadE
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SobrESSEMEadura dE caPiM na Soja

Integração Lavoura-PecuárIa favorece 
rEcuPEração dE PaStaGEnS E Produção 
dE aliMEnto EM PEríodo dE SEca
Na região Central de Minas 

Gerais, a atividade agro-
pecuária convive com dois 
problemas climáticos que 
são determinantes no ren-

dimento das lavouras e da pecuária. um 
deles é a estação seca no outono e inverno, 
quando ocorre falta de forragem para os 
animais. outro é o veranico durante a es-
tação chuvosa, com duração e período de 
ocorrência incertos.

A questão é agravada quando as pasta-
gens estão degradadas, apresentando baixa 
disponibilidade de forragem de alimentos 
para os animais durante todo o ano. uma 
das alternativas tecnológicas que pode ser 
utilizada para minimizar estes problemas, 
de forma econômica, é a estratégia integra-
ção Lavoura-Pecuária (iLP).

o Sistema iLP combina atividades 
agrícolas e pecuárias em uma mesma área 
de forma sustentável. um dos objetivos é 
agregar diversas tecnologias, de manejo cul-
tural, de práticas pecuárias e de conservação 
do solo e da água, para que a propriedade 
tenha maior estabilidade de produção.

Com o objetivo de obtenção de coeficien-
tes técnicos e para demonstrar o potencial 
da iLP na região, foi implantada na Embrapa 
Milho e Sorgo, na safra 2005/06, uma unida-

outra alternativa testada, neste ano, 
pelos pesquisadores, na urt de 
integração Lavoura-Pecuária da 

Embrapa Milho e Sorgo, foi a sobresseme-
adura de capim na soja.

de acordo com o engenheiro agrônomo 
Samuel Campos Abreu, na região Central de 
Minas Gerais, eles têm trabalhado e obtido 
resultados satisfatórios quando utilizam a 
soja para recuperação da fertilidade do solo 

de de referência tecnológica e de Pesquisa 
(urtP). Esta unidade incorpora lavouras 
anuais e a recria e terminação de bovinos 
de corte. Parte dos resultados obtidos foram 
apresentados no dia de campo sobre iLP, em 
2 de outubro de 2019, na urtP.

o pesquisador Miguel Marques Gontijo 
Neto, da Embrapa Milho e Sorgo, considera 
que a implantação de uma lavoura anual, 
como o milho e o sorgo, cultivada de for-
ma consorciada com os capins, favorece 
a obtenção de uma grande produção de 
grãos ou de forragem na propriedade, que 
podem ser ensilados e conservados para o 
período da seca.

de regiões com restrição hídrica. “isto por-
que a adequação de épocas de semeaduras 
da soja com ciclos de cultivares mais tardias 
está permitindo resistir (escapar) ao vera-
nico tradicional do mês de janeiro”, explica.

“Assim, a soja consegue passar este perí-
odo de veranico ainda no estádio vegetativo 
e, depois, quando as chuvas retornam em 
fevereiro ou março, a soja volta à sua ca-
pacidade de produção de vagens em boas 

"Esta recuperação acontece porque a 
utilização de uma cultura de ciclo curto, 
milho, sorgo ou mesmo a soja, pode pagar, 
total ou parcialmente, os custos de correção 
da fertilidade do solo em uma safra. Assim, 
no caso de lavouras de milho ou de sorgo, 
conseguimos produzir forragens, um ali-
mento para o rebanho, para o período de 
entressafras, além de  recuperar a pastagem 
degradada", complementa.

o pesquisador ressalta que em um plane-
jamento para implantação de um sistema iLP, 
após escolher as lavouras e os consórcios, as 
culturas precisam ser rotacionadas entre as 
glebas. "Então o primeiro passo é recuperar 

produtividades. Já o milho, por sua vez, 
difere desta condição, pois, quando seu 
plantio coincide com o veranico do mês de 
janeiro, o enchimento de grãos fica compro-
metido e ocorre baixa produtividade. Por 
isso, a soja tem-se mostrado uma cultura 
bem interessante para a recuperação de 
pastagens e composição de sistemas iLP na 
região Central de Minas”, afirma.

“uma questão relevante é que quando fala-

uma área com pastagem degradada com 
um ou dois anos de lavoura. Na sequência 
passa-se para outras áreas, rotacionando as 
lavouras entre as todas as áreas da fazenda. 
Esta estratégia permite a recuperação das 
pastagens de toda a propriedade", diz.

Gontijo acrescenta que não existe um 
modelo ou um pacote tecnológico a ser 
adotado em todas as áreas/propriedades. 
o produtor rural vai adotar o sistema de 
acordo com seu interesse, capacidade de 
investimento e as condições locais de solo e 
clima. "de acordo com as características da 
propriedade é que será encontrada a melhor 
combinação de culturas mais adequadas e 
as áreas que serão cultivadas anualmente. 
A estratégia iLP não apresenta restrições 
quanto ao tamanho da área e nível tecnológi-
co do produtor, sendo viável para pequenos, 
médios e grandes produtores", afirma.

"As culturas mais utilizadas por pecuaris-
tas para recuperação de pastagens tem sido o 
milho e o sorgo, em função, principalmente, 
da produção de forragem para alimentar seus 
animais na estação seca do ano. Entretanto, 
às vezes, em regiões com restrição hídrica 
mais severa, o milheto pode também ser uma 
alternativa interessante para a consorciação 
e produção de forragem em relação ao milho 
ou o sorgo", orienta.

mos de sorgo, de milho e de milheto estamos 
utilizando a consorciação destas lavouras com 
capim, no momento do plantio. Então é usado 
o plantio consorciado destas culturas anuais 
com capim. Já no tocante à soja, em algumas 
regiões, tem sido possível fazer a sobresseme-
adura do capim, em sulcos nas entrelinhas da 
soja, quando a cultura se encontra nos estádios 
vegetativos r5-r6, resultando na formação de 
uma pastagem na entressafra”, ressalta Abreu.

Um dos objetivos do 
sistema ILP é agregar 
diversas tecnologias, 

de manejo cultural, de 
práticas pecuárias e 

de conservação do solo 
e da água, para que 
a propriedade tenha 

maior estabilidade de 
produção.

Foto: Divulgação
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Produtor dE arroz rEduz 
cuStoS EM 50% aPóS inStalação 
dE Pivô dE irriGação na FazEnda
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de Norte a Sul, em todos os 
Estados do brasil, é dif ícil 
encontrar uma família que 
não inclua o arroz no cardá-
pio. Para manter o país bem 

abastecido deste alimento tão importante 
e tão representativo da culinária nacional, 
contamos com os produtores que se esfor-
çam todos os dias para levar o cereal para as 
mesas de praticamente todos os brasileiros.

Com essa missão, vem uma dose alta 
de responsabilidade e a demanda sempre 
elevada significa que quem planta precisa 
ser capaz de manter uma produtividade 
igualmente alta.

Em um mercado cada vez mais exigente 
e competitivo, como é possível atender ao 
desafio? tipicamente, um campo inundado, 
com água por toda a parte, é uma imagem 
comum quando se imagina uma lavoura de 
arroz. Afinal, a irrigação é fundamental, já 
que o cereal necessita de grandes quantidades 
de água para proliferar.

No entanto, a inundação não é a única 
forma viável para o plantio do arroz. E nem 
é, de longe, a mais rentável e eficiente. o 
pivô central, com as vantagens relativas à 
eficiência na mão de obra, no uso de recursos 
e nos resultados positivos, vem se mostrando 
uma ferramenta mais que útil para contribuir 
na produção.

Em itaqui, no rio Grande do Sul, o 
produtor bernardo Alvarez, da Capiati 

Agropecuária, dedica-se à lavoura de arroz 
inundado desde o início da década de 70. 
depois de décadas investindo nessa forma 
de irrigação, ele decidiu inovar e, em 2005, 
passou a apostar no pivô para abastecer o seu 
campo com a água necessária. Já na etapa do 
planejamento, o pivô já revelou diferenças 
positivas no sistema de produção.

“Com o pivô, temos a garantia de que 
a água será aplicada no momento mais 
adequado e temos o controle preciso para 
distribuir a irrigação ao longo de todo o ano. 
Seja qual for a lavoura, incluindo o arroz, é 
fácil de executar e, também, de fiscalizar”, 
comenta bernardo.

Na propriedade da Capiati, o terreno 
conta com 467 hectares irrigados, todos 

eles atendidos por seis pivôs centrais, cinco 
da Valley. A troca do regime inundado pelo 
pivô marcou um momento significativo na 
história da empresa, já que os resultados vêm 
surpreendendo nos quase 15 anos desde que 
os equipamentos foram instalados.

“Foi surpreendente perceber que a pro-
dutividade que alcançamos debaixo do pivô é 
exatamente a mesma que registrávamos com 
o arroz inundado. Na última safra, chegamos 
aos 9 mil kg por hectare, uma produtivida-
de expressiva. Levando em consideração a 
facilidade do uso do pivô em comparação 
com outros sistemas, foi um resultado muito 
agradável”, conta. 

Mas, a verdadeira surpresa veio na hora 
de calcular os custos do sistema de irrigação. 
“As despesas com a irrigação caíram pela 
metade em relação à inundação. Sendo assim, 
já que não existe diferença na rentabilidade, 
fica muito claro que o pivô é a melhor solução. 
É uma ferramenta muito boa, não tem como 
dar errado”, comemora o produtor.

Além de contribuir de forma evidente 
para o sucesso do empreendimento, o pivô 
também veio responder às demandas de 
um mercado cada vez mais movimentado. 
“Foi necessário mudar o nosso rumo, senão, 
sairíamos do mercado. É preciso perceber 
que o mercado está pedindo essa mudança. 
A forma antiga de produzir não é mais viável 
economicamente, e o produtor precisa se 
adaptar a essa realidade”, avalia bernardo.

um grupo de cientistas da universi-
dade de Pesquisa de Wageningen 
(Wur), na Holanda, publicou a 

sequência mais completa do genoma da 
batata até o momento. Agora, a sequência 
e o material vegetal estão disponíveis para 
pesquisa sob condições específicas, e esse 
esforço significativo pode resultar em uma 
batata mais resistente ao calor ou à seca ou 

com maior resistência a doenças. 
A pesquisa utilizou uma planta diplóide 

real de batata com um único genoma, o que 
facilita a leitura e comparação da sequência 
base do dNA.  richard Visser, professor do 
departamento de melhoramento de plantas 
da Wur, está entusiasmado com a nova 
sequência. Ele explicou que “a sequência 
do genoma disponível anteriormente, que 

eu também ajudei a estabelecer, consistia 
em aproximadamente 125.000 pequenos 
segmentos. o genoma que apresentamos 
agora compreende 185 grandes segmentos”. 

Visser acrescenta que o novo genoma é 
uma melhoria significativa que foi alcançada 
por meio de uma combinação de material 
vegetal exclusivo e novas técnicas de se-
quenciamento e análise. Ele também disse 
que, enquanto a sequência anterior envolvia 
uma variedade de batata selvagem, a nova 
pesquisa usava uma planta de batata real. 

A batata é uma das culturas alimentares 
mais importantes do mundo. Portanto, 
melhorias em seus recursos podem ter um 
grande impacto. Ler a estrutura do genoma 
da batata é extremamente complicado, pois 
uma batata normal consiste em quatro ge-
nomas, o que dificulta a determinação da 
posição dos genes, afirmaram os cientistas 
responsáveis por esta importante pesquisa.

Por LEOnaRDO GOttEMS

Foto: Reprodução Internet
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Para transferir tecnologias 
aplicáveis para o aumento da 
metabolização dos nutrientes 
da dieta dos suínos e, conse-
quentemente, reduzir o impacto 

ambiental dos dejetos e diminuir os custos 
de produção, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, por 
meio do instituto de Zootecnia (iZ/Apta), 

desenvolve estudos que transformarão o 
passivo ambiental em ativo financeiro para 
os produtores. As pesquisas são realizadas 
na Estação de tratamento e Valorização 
dos Coprodutos dos Efluentes da Suino-
cultura (EtVES), na unidade de Pesquisa 
e desenvolvimento de tanquinho do iZ, 
em Piracicaba (SP).

o projeto, financiado pelo Fundo Estadual 

Tecnologia de tratamento de efluentes cria 
alternativas de geração de renda, como exemplo 
o biogás que pode ser utilizado como fonte de 
energia em uma propriedade

PESquiSaS da Saa diSPonibilizará tEcnoloGia iz coM 
MEnor iMPacto aMbiEntal Para Produção dE SuínoS

de recursos Hídricos (Fehidro) e patrocina-
do pelos Comitês PCJ, tem como principal 
parceiro a empresa JL tecnologia Ambiental, 
apresenta como diferenciais o menor custo de 
implantação, a utilização de equipamentos na-
cionais desenvolvidos em indústrias paulistas 
e, principalmente, a geração de coprodutos 
– biogás, composto orgânico, biofertilizante 
(lodo) e água de reuso.

“Essa tecnologia de tratamento de 
efluentes cria alternativas de geração de 
renda, como exemplo o biogás que pode 
ser utilizado como fonte de energia em uma 
propriedade, biocombustível para veículos, 
utilizado em unidade de processamento de 
produtos cárneos para defumados, atenden-
do corretamente as normas de produção”, 
explicou a pesquisadora Simone raymundo 
de oliveira, doutora em Zootecnia.

A pesquisadora destacou ainda que o 
Sistema iZ-JLtEC tem como característica 
a remoção, tanto da matéria orgânica quanto 
de minerais. “Em uma das etapas do trata-
mento ocorre a coagulação e floculação de 
minerais como carbono, nitrogênio, fósforo, 
potássio, cobre, zinco, manganês, manganês, 
cálcio, ferro e cobalto, que são retirados da 
água formando um potente biofertilizante 
(lodo) para uso na produção agrícola.”

Em função deste sistema, a pesquisa-
dora explica que o iZ vem desenvolvendo, 
paralelamente, pesquisas relacionadas ao 
aumento da metabolização da dieta de 
suínos, reduzindo o impacto ambiental dos 
sistemas de produção e a avaliação do uso 
de água na produção.

Com uma abordagem científica dife-
renciada, a pesquisadora disse que serão 
estudadas  “as causas da carga poluidora 
e, consequentemente, o desenvolvimento 
e disponibilização de tecnologias mais 
sustentáveis, tornando-se economicamente 
viáveis, ambientalmente corretas e social-
mente justas, aplicáveis em curto prazo, 

sem alterações drásticas na rotina ou na 
estrutura das granjas”.

Visita - A Estação de tratamento do 
iZ em tanquinho recebeu a visita dos re-
presentantes da prefeitura de Limeira, para 
conhecerem a infraestrutura e obterem mais 
informações para transferir a tecnologia 
aos produtores de suínos, de gado de leite 
e, também, à comunidade. A isso porque 
a eficiência do sistema de tratamento pode 
ser empregada no tratamento de efluentes 
urbanos e rurais para diminuir o impacto 
ambiental criado pelo ser humano e recupe-
rar água que pode ser devolvida à natureza 
de forma segura. 

Estiveram presentes a engenheira agrô-
noma Meire Menezes bassan, a técnica 
ambiental Ariane Fernanda Santos e o 
engenheiro ambiental e tecnólogo sanita-
rista Juvenal Soares de Araujo Neto, e Carla 
Maria de Meo, chefe da Casa da Agricultura 
de Limeira, vinculada à Coordenadoria 
de desenvolvimento rural e Sustentável 
(CdrS), além do diretor do Centro de 
Pesquisa de Zootecnia diversificada do iZ, 
Fábio Prudencio de Campos.

durante a visita o grupo degustou al-
guns produtos cárneos defumados com a 
utilização do biogás. “Esse biogás é oriundo 
do tratamento de efluentes da suinocultura”, 
ressaltou Simone.

Pesquisas na uniDaDe - os 
trabalhos, voltados para o aprimoramento 
da atividade econômica suinícola, visam 
a aplicação direta e rápida, propiciando 
resultados práticos em curto prazo. Esses 
trabalhos incluem desde a validação gené-
tica de linhagens comerciais até o manejo 
ambiental, com avaliações bio-econômicas 
que abrangem o desempenho, avaliações de 
carcaça e qualidade de carne, processamen-
to de produtos cárneos, análise sensorial, 
proteômica, metabolômica e redução do 
impacto ambiental da produção. 

Foto: Divulgação
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ProdutorES dE caFé dE 
MG E GovErno diScutEM 
criSE dE baixoS PrEçoS

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
no mercado apenas produtos que estejam 
com 70% do prazo de validade vigente. 
ou seja, do tempo de prateleira, que é 
o intervalo entre a data de fabricação e 
a data de validade. A medida tem como 
objetivo trazer mais segurança alimentar 
a quem consome leite em pó, além de 
privilegiar a produção do alimento pelo 
mercado brasileiro. 

Desmatamento ilegal - Em 
audiência pública na Comissão de Meio 
Ambiente e desenvolvimento Sustentável 
da Câmara (CMAdS), com a presença 
do ministro do Meio Ambiente, ricardo 
Salles, o deputado Celso Maldaner (Mdb
-SC) defendeu o manifesto da Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA) pelo 
desmatamento ilegal zero.

caDastro amBiental - Pro-
dutores rurais em todo o brasil podem 
se inscrever no Cadastro Ambiental rural 
(CAr) ou atualizar suas informações, a 
qualquer tempo. A Medida Provisória 
que torna o registro perene, e perderia a 
validade no próximo dia 11 de outubro, 
foi aprovada, na noite de quarta-feira (9), 
no plenário do Senado. A matéria segue 
agora para sanção presidencial.

léo - o cão Léo, da equipe K9 do 
Serviço de Vigilância Agropecuária in-
ternacional (Vigiagro) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), completou cinco anos dia (9). 
Ele vai comemorar seu aniversário da 
maneira que mais gosta: trabalhando na 
inspeção das bagagens do aeroporto in-
ternacional de brasília, para receber como 
recompensa sua bolinha de tênis. No final 
da jornada de trabalho, foi homenageado 
com “Parabéns a você” e ganhou uma bela 
refeição com sua ração premium.

mP Do agro - A composição 
da Comissão Mista para analisar a MP 
897/2019, que irá facilitar a aquisição do 
crédito rural, por meio de redução de 
taxas de juros, expansão do financiamento 
e melhoria da competitividade, é o desta-
que da reunião da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA). A MP 884/2019, que 
retira o prazo para o Cadastro Ambiental 
rural (CAr) e aguarda votação no Senado, 
também será discutida no encontro. 

Funrural - Na terça-feira (8) foi 
um dia decisivo para a Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA). deputados 
do colegiado estiveram reunidos com 
o ministro da Economia, Paulo Gue-
des, para discutir o passivo do Fundo 
de Assistência do trabalhador rural 
(Funrural). A audiência foi solicitada 
pela deputada Aline Sleutjes (PSL-Pr). 
o assunto também foi levado para a 
reunião semanal da Frente.

licenciamento amBiental 
- A criação de um marco regulatório 
para o licenciamento ambiental é um 
tema que já vem sendo discutido há, pelo 
menos, 15 anos no Congresso Nacional. 
Modernizar e tornar as regras mais claras 
é crucial para destravar obras essenciais 
para todos os brasileiros, como estradas, 
escolas, hospitais e linhas de transmissão 
de energia. um dos itens da proposta (PL 
3.729/2004) que tramita no Congresso foi 
assunto de audiência pública na Comissão 
de Meio Ambiente e desenvolvimento 
Sustentável da Câmara. 

leite em PÓ - uma boa notícia 
para o produtor de leite em pó e para o 
consumidor brasileiro. Proposta apro-
vada, por unanimidade, determina que 
importadores do alimento disponibilizem 

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

Ministro da Agricultura em exercício, Marcos Montes, 
reafirma compromisso do governo com apoio ao produtor

Produtores de café de Minas 
Gerais discutiram dia 8/10, com 
o governo, em brasília (dF), 
medidas para aliviar a crise de 
baixos preços enfrentada pelo 

setor. Na ocasião, o ministro da Agricultura 
em exercício, Marcos Montes, reafirmou 
o compromisso do ministério com os 
produtores.

“Não temos outro direcionamento 
que não seja o produtor. Sabemos que o 
produtor está vivendo um momento dif í-
cil, precisamos unir as nossas forças para 
tirá-los dessa situação. o ministério está 
pronto para construir soluções”, disse ele, 
em comunicado.

o primeiro vice-presidente da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do brasil 
(CNA) e presidente do Sistema Faemg (Fe-

vacinação contra FEbrE 
aFtoSa PodE SEr antEciPada 
Para aniMaiS dE EvEntoS
A partir do dia 11 de outubro, os pro-

dutores rurais poderão antecipar 
a vacinação contra a febre aftosa 

dos animais que participarão de eventos 
pecuários, e assim evitar transtornos na 
movimentação do rebanho. A medida visa 
garantir o cumprimento obrigatório do 
período de carência após o animal receber 
a vacinação. Em 2018, o tocantins realizou 
947 eventos pecuários fechados (leilões, fei-
ras agropecuárias, vaquejadas, entre outros) 
com a participação de 723 mil bovinos.

Para ter acesso ao benef ício, o pecua-
rista deverá procurar a Agência de defesa 
Agropecuária (Adapec) e pegar uma auto-
rização para aquisição da vacina nas lojas 
agropecuárias. “A antecipação da vacinação 
é um facilitador para os produtores rurais 
que necessitam transportar seus animais, 
mantendo a sanidade em dia”, disse o presi-
dente da Adapec, Alberto Mendes da rocha.

o período de carência é de 15 dias para 
animais primos-vacinados (vacinados pela 
primeira vez) e sete dias para animais com 

duas vacinações. Já para os que têm três 
ou mais vacinações comprovadas estão 
livres de cumprir a carência. “depois de 
vacinar os animais, é preciso comprovar o 
ato na Agência até 10 dias após a compra 
do produto, do contrário estará sujeito à 
multa e outras sanções”, alerta o diretor de 
defesa, inspeção e sanidade animal, Már-
cio rezende.  camPanha - A 2ª etapa 
da campanha de vacinação contra a febre 
aftosa ocorrerá de 1º a 30 de novembro 
para animais com até 24 meses de idade, 
declarados em maio. A expectativa é vacinar 
4 milhões de bovinos e bubalinos.

deração da Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais), roberto Simões, avaliou 
o encontro como positivo e disse acreditar 
que a solução para o setor virá em breve.

“Nossas demandas tiveram aceitação no 
ministério e esses assuntos estão sendo en-
caminhados. Agora, precisamos trabalhar 
com nossa frente de deputados mineiros, 
para atuar em outras instâncias”, afirmou.

Minas é o maior produtor de café do bra-
sil, com 53% da produção nacional, segundo 
a CNA. No encontro, foram apresentadas 
a prorrogação dos vencimentos do custeio 
do Fundo de defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé) e a destinação de recursos para 
a próxima safra. também participaram da 
reunião o governador de Minas Gerais, 
romeu Zema, deputados e representantes 
da cafeicultura mineira.

Foto: Divulgação
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ClASSifiCADOS 
AGrOin

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JOrnAl AGrOin
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚlTiMAS 
nOTíCiAS
notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JOrnAl AGrOin 
AGrOneGóCiOS
Acesso para downloand rápido.

PróxiMOS evenTOS
Display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGrOin nO fACe
fan page da Agroin 
Comunicação no 
facebook. Curta essa 
ideia.

bAnner 
PubliCiTáriO
formatos Gif, 
JPG e SWf.

bAnnerS 
PubliCiTáriOS
formatos Gif, 
JPG e SWf.

bAnnerS 
PubliCiTáriOS

formatos Gif, 
JPG e SWf.

bAnner 
PubliCiTáriO
formatos Gif, 
JPG e SWf.

GAleriAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

nOTíCiAS eM DeSTAqueS 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

AGrOin Web SiTeS 
ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br


