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EStaMoS EM uMa 
rEcESSão técnica, 
afirMa ESPEcialiSta 
no MS aGro 2014

Segundo o especialista, que falou 
para um auditório lotado de produtores 
e lideranças de diversos setores da eco-
nomia sul-mato-grossense, o cenário é 
reflexo de dois trimestres seguidos de 
PiB - Produto interno Bruto negativo  
verificados em 2014 em relação aos tri-
mestres dos anos anteriores. Página 3.

o 2º Fórum de Agricultura da 
América do Sul (Agricultural outlook 
Forum South America) terá a presen-
ça de um dos maiores especialistas 
do agronegócio mundial, o diretor 
de pesquisa de mercado do instituto 
da Rússia para Estudos do Mercado 
Agrícola (ikar), dmitry Rylko. o russo 
apresenta, no primeiro dia do fórum, 
o painel “Cere-
ais de inverno 
- oportunidades 
regionais em um 
mercado globali-
zado”. Página 9.

ESPEcialiSta ruSSo 
dEbatE EStratéGiaS 
do aGronEGócio 
intErnacional

tucura: bovino PantanEiro rEúnE 
rESiStência E ProdutividadE

ManEjo do EucaliPto auxilia a 
rEGEnEração dE florEStaS nativaS

Página 6. Página 10.

Nas buscas na internet, 
em boa parte dos resul-
tados, o nome de Kim 
Stachkhouse-Lawson vem 
precedido de “dr”. No 

cartão de visitas, vem acompanhado de 
“Ph.d”. A sustentabilidade na carne bovina 
é a razão do trabalho dela, que dirige uma 
divisão de pesquisas nesta área na National 
Cattlemen’s Beef Association (NCBA), 
associação que reúne criadores de gado 

de corte dos Estados Unidos.
Especialista no assunto, Kim esteve no 

Brasil nesta semana para participar de um 
congresso sobre carne sustentável, em São 
Paulo. A representante da pecuária de corte 
dos Estados Unidos recebeu a reportagem 
da Globo Rural para uma entrevista, junto 
com representantes da Fundação Espaço 
Eco, ligada à Basf, com quem desenvolveu 
um estudo conjunto sobre eficiência na 
produção local.

“Nossa entidade tem duas linhas de 
atuação”, explica Kim. A primeira, na área 
de pesquisa, é custeada por meio de um 
percentual sobre vendas de animais. os 
recursos financiam trabalhos em área como 
marketing, nutrição, segurança alimentar 
e sustentabilidade, disse ela. A segunda é 
política e jurídica, custeada com recursos 
dos associados.

“Representamos os criadores de gado, 
mas quando fazemos pesquisa, unimos 
toda a cadeia, do criador ao varejo. É uma 
forma importante de dizer a cada segmen-
to onde pode melhorar”, defende Kim. A 
necessidade de união da cadeia produtiva 
em torno da produção sustentável é ponto 
central de sua argumentação. Continua 
na página 3.

Representante de pecuaristas dos EUA diz que é 
preciso criar valor porque o consumidor não quer 
pagar mais por produtos sustentáveis
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carnE bovina SuStEntávEl dEPEndE 
dE união dE toda a cadEia Produtiva

Por RAPHAEL SALOMÃO
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A Cúpula do G20, marcada 
para a próxima semana na 
Austrália com a participa-
ção dos chefes de Estado 
das 20 maiores economias 

mundiais, será uma oportunidade para 
o Brasil apresentar as medidas que vem 
adotando e que pretende implementar 
para contribuir com o crescimento mun-
dial nos próximos anos. de acordo com o 
secretário de Assuntos internacionais do 
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Ministério da Fazenda, Carlos Cozendey, 
temas que vêm sendo debatidos ao longo 
deste ano em outras instâncias, com re-
presentantes dos países, devem ter seus 
resultados apresentados no encontro, 
como infraestrutura, regulação financeira 
e tributação.

os esforços do Brasil para a amplia-
ção dos investimentos em infraestrutura 
devem ser um dos principais pontos a 
serem apresentados pela presidenta dilma 
Rousseff, durante os dias 15 e 16 de no-
vembro. A perspectiva é que haja avanços 
na criação de uma iniciativa global com 
o objetivo de sistematizar projetos de 
vários países e “vendê-los” a investidores 
do setor privado interessados.

“Há um esforço do G20 no sentido 
de desenvolver mecanismos de ajudar 
os investidores a encontrar projetos e 
vice-versa. Então vai ser lançada uma 
iniciativa global de infraestrutura, com 
vários concorrentes”, afirmou Cozendey 
nesta manhã a jornalistas, no Palácio do 

o Centro de Ciências Agrárias 
(CCA), Campus Araras da UFS-
Car, promove entre os dias 27 e 

29 de novembro o iii Simpósio de Agro-
ecologia e desenvolvimento Rural, com o 
tema "interdisciplinaridade e Formação". 
o evento é organizado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Agroecologia e de-
senvolvimento Rural (PPGAdR) do CCA.

No dia 27, a programação conta com 
mesas-redondas sobre "Políticas Públicas, 
organização Social e Agroecologia" e "Tec-
nologias e Processos Agroecológicos", apre-
sentação de trabalhos e preparação de síntese 
e encerramento com uma atividade cultural.

Na mesa-redonda sobre Políticas 
Públicas, Lucimar Santiago de Abreu, 
pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente 
(Jaguariúna, SP) aborda o tema "o papel 
das organizações sociais na construção da 
Agroecologia no Brasil". Esta apresentação 
é fruto de resultados parciais do projeto de 
pesquisa denominado "Agroecologia na 

Planalto. Ele citou que a iniciativa poderá 
envolver a criação de um banco de dados 
de projetos acessível a investidores, de 
maneira que eles possam compará-los.

Para alavancar a iniciativa, o país-sede 
da Cúpula está propondo a criação de um 
secretariado internacional no G20 para 
coordenar as diferentes instituições. o 
desenho final dessa instituição deve ser 
aprovado durante a Cúpula. A expecta-
tiva é que ela atue de modo temporário, 
a princípio por quatro anos.

França e no Brasil: a transição para práticas 
socioecológicas e recomposição de áreas 
científicas" projeto financiado pela Capes-
-Cofecub. Conforme a pesquisadora, "na 
década de 70 no Brasil emergiram novos es-
tilos de produção ecológicos denominados 
de agricultura alternativa (AA), em oposição 
ao modelo de agricultura convencional".

"Apoiada por oNGs, estudiosos do 
tema e pelo movimento ambientalista, a 
agricultura alternativa evolui progressiva-
mente para a denominação de agroecologia 
(AE). Um dos objetivos do projeto é o de 
analisar as interações entre os atores chaves 
da agroecologia e a construção de políticas 
públicas, pois essas interações e diálogos 
intensos desempenham um papel chave 
para a legitimidade da agroecologia no país".

"Assim, continua a pesquisadora, essas 
inter-relações são comprovadas por meio 
da análise de trajetórias de um conjunto 
de atores-chaves (entrevistas e curriculum 
vitae). Essas trajetórias geram concepções 

o Programa de investimentos em Lo-
gística brasileiro, que conta com aporte 
de R$ 143 milhões em melhorias na es-
trutura de rodovias, ferrovias, aeroportos 
e na qualidade do transporte público de 
grandes capitais, deve ser mencionado 
pela presidenta como uma das ações que o 
país vem adotando para contribuir para o 
crescimento mundial nos próximos anos, 
ao lado de projetos na área da capacitação 
da mão de obra e do estímulo a pequenas 
e médias empresas.

diferenciadas da agroecologia que podem ser 
classificadas em três aspectos principais: a 
noção de processos de transição da agricul-
tura,  público alvo e, por último, a visão sobre 
o tipo de relação com o  mercado. Concluí-
mos que as diferenças de percepção sobre a 
agroecologia estão diretamente relacionadas 
a distintas formações teóricas e trajetórias 
sócio profissionais específicas", diz.

Já no dia 28 haverá mesas-redondas 
sobre "Ensino e Extensão em Agroecologia 
e desenvolvimento Rural" e "desafios da 
Pesquisa em Agroecologia"; síntese dos 
Grupos de Trabalho, plenária e encerramen-
to. No dia 29, haverá oficina de "Manejo e 
implementação de Sistemas Agroflorestais", 
ministrada pelo grupo de extensão Pés 
Vermelhos da UFSCar.

As inscrições são gratuitas e devem ser 
realizadas enviando Ficha de inscrição para 
o email simposio.ppgadr2014@yahoo.com.
br. A ficha de inscrição e as informações 
sobre o formato dos trabalhos a serem 
apresentados estão disponíveis no site 
http://blog.cca.ufscar.br/ppgadr/eventos. 
Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3543-2582.

ProjEtoS dE infraEStrutura dEvEM 
SEr diScutidoS na cúPula do G20

univErSidadE fEdEral dE São carloS orGaniza o iii 
SiMPóSio aGroEcoloGia E dESEnvolviMEnto rural

Foto: Arquivo

Evento servirá para 
o Brasil apresentar 
soluções para rodovias, 
ferrovias e transporte 
público

Programação conta com mesas-redondas, apresentação 
e síntese de trabalhos e oficina
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Pergunto se o consumidor está 
disposto a pagar a mais por um 
bife mais sustentável e que de-
manda mais custos de produção. 
“Não nos Estados Unidos”, diz 

ela. “Uma das razões mais importantes de se 
unificar a cadeia de valor é que o consumidor 
americano não quer. Nós fizemos extensas 
pesquisas e não acredito que ele pagaria mais 
por uma carne sustentável”, complementa. 

A saída é “gerar valor de outras manei-
ras” e, nesse processo, pesquisa e ciência 
são fundamentais. Na avaliação da pes-
quisadora, um trabalho importante tem 
sido feito pela cadeia produtiva da carne. A 
missão é conseguir transferir esse valor para 
a sociedade. Segundo ela, o consumidor 
americano, de um modo geral, ainda não 
assimilou o conceito de sustentabilidade, 
embora esteja preocupado com um pro-
cesso produtivo mais responsável.

“A terminologia ainda é dif ícil. E há o 
risco do conceito ser ‘sequestrado’ (a palavra 

o Brasil já está em recessão técnica. 
A afirmação é do economista Edu-
ardo Gianetti, palestrante do MS 

Agro 2014, seminário realizado pelo Siste-
ma Famasul - Federação da Agricultura e 
Pecuária de MS dia 7. Segundo o especia-
lista, que falou para um auditório lotado 
de produtores e lideranças de diversos 
setores da economia sul-mato-grossense, 
o cenário é reflexo de dois trimestres 
seguidos de PiB - Produto interno Bruto 
negativo  verificados em 2014 em relação 
aos trimestres dos anos anteriores.

 Gianetti associa o atual patamar a três 
fatores: baixo crescimento da economia, 
inflação e problemas no comércio exterior.  
Em relação ao primeiro tópico, o pales-
trante destacou que se entre 2003 a 2010 
o país crescia na casa dos 4%, nos últimos 
quatro anos a média anual fica em 1,6% ao 
ano, nível muito baixo. "Para se ter uma 
perspectiva histórica, se pegarmos toda a 
‘era republicana’, desde 1889, apenas dois 
governos tiveram crescimento anual mé-
dio inferior a esse: o de Floriano Peixoto 
e de Fernando Collor. A comparação não 
é fácil".

que ela usa é hijack) por pessoas que não 
entendem a produção de alimentos. E, nós 
temos que trabalhar duro para que isso não 
ocorra porque há uma história positiva na 
agricultura e creio que teremos uma na 
produção de carne.”

o desafio de construir esse diálogo 
fica ainda mais dif ícil, lembra ela, quando 
pessoas famosas, conferem credibilidade 
a opiniões negativas sobre a produção de 
carne bovina. “Nossa equipe de gestão de 
imagem fica atenta e fazemos eventos com 
pessoas de diversas áreas”, diz Kim. “Se essa 
pessoa conhecer melhor e falar bem de nós, 
falará com mais credibilidade porque, afinal, 
não é paga pela indústria como eu sou.”

E como o criador de gado está trabalhan-
do com a questão? “É algo novo também 
para ele. Quando perguntamos, a primeira 
resposta é ‘sou sustentável. Minha família 
está nessa terra há várias gerações. Somos 
capazes de prover comida para um mundo 
com fome e isso é sustentável para mim’. Eles 
são sustentáveis. o que estamos pedindo é 
que façam o possível para inovar e ganhar 

 "Este ano, o crescimento econômico 
vai ficar em torno de 0,3%, praticamente 
uma economia parada", ressaltou. Para 
o economista, o agronegócio, setor que 
sustenta a economia brasileira, é um dos 
que menos depende de ‘favorecimentos’ do 
Governo. "Mas se o País  tivesse estrutura 
suficiente, o setor poderia estar muito mais 
à frente do que está", complementou.

 outro ponto negativo da conjuntura 
brasileira citado pelo economista foi a 
inflação pressionada, que oscila muito 
próximo ao teto estabelecido pelo Governo 
e é fruto de inadequadas medidas políticas 
"o Governo passou a usar controle de 
preços administrados para segurar arti-
ficialmente a inflação no curto prazo (..), 
assim como o câmbio tem sido represado", 
enfatiza o especialista, lembrando que a 
medida é preocupante e não permanecerá 
infinitamente.

 Sobre os problemas nas contas exter-
nas, Gianetti afirmou que durante muito 
tempo o país tinha um saldo positivo na 
conta corrente, mas houve uma mudança 
neste cenário e hoje existe um déficit equi-
valente a 3,7% do PiB brasileiro, mais de 

eficiência mais rápido e que vamos dar o 
conhecimento e as ferramentas para isso. 
Só precisam estar abertos a essa mensagem.”

Ainda que reconheça dificuldades, Kim 
observa que a discussão sobre o papel da 
produção de carne na sustentabilidade está 
evoluindo de forma positiva, inclusive em 
escala global. Na opinião dela, o setor está 
sendo reconhecido “pela primeira vez”. “As 
pessoas estão percebendo que ela tem seu 
lugar nos sistemas ecológicos. Estão reco-
nhecendo também a riqueza nutricional da 
carne bovina. Todos têm feito um grande 
trabalho”, diz Kim, citando, incluisve, o 
Brasil. Um aspecto que, segundo ela, confere 
mais realismo ao debate , que deve ser, nas 
palavras dela, holístico: considerar também 
fatores como produção e segurança alimen-
tar e não limitar-se à mudança climática.

No entanto, é inevitável questioná-la 
sobre a influência da pecuária na emissão 
de gases de efeito estufa, bastante destacada 
por especialistas. Ela reconhece que a ativi-
dade tem um alto índice de emissões, o que 
credita, em boa parte, à própria biologia do 

US$ 80 bilhões . "Voltamos a uma situação 
de vulnerabilidade externa", lamenta. 

 Em sua palestra, Gianetti avaliou que, 
de alguns anos para cá, o País vive hoje uma 
sucessão de desapontamentos e  frustra-
ções comparado àquela perspectiva de que 
o Brasil iria encontrar um padrão de alto 
desempenho econômico. "o termo que 
melhor designa o atual momento é reversão 
de expectativa. Há algum tempo, o Brasil 
despontava para si mesmo e para o mundo 
como um país de excepcional desempenho 
(...), com crescimento acima de 4% entre 
2008 e 2010, considerado razoável", desta-
cou o Gianetti, reforçando que, na época, 

bovino. Mas entende que a ciência ainda 
falha no modo como mede essas emissões. 
“Temos que ver o quanto ele é parte de um 
sistema. Para mim, ainda temos uma alta 
emissão, mas é preciso encontrar quem 
quantifique plenamente o que estamos 
falando.”

a bom momento econômico estava aliado 
à inclusão social, quando 35 milhões de 
brasileiros mudaram de categoria de renda.

Em contrapartida ao panorama nega-
tivo, Gianetti apontou dois alentos: o alto 
nível de emprego e a manutenção da renda 
real das famílias. o Governo Federal tem 
apenas dois caminhos neste próximo man-
dato, na avaliação de Gianetti. o primeiro é 
a curva de aprendizado, onde será adotada 
uma postura de crítica e de mudanças, e o 
outro rumo é a aposta redobrada na atual 
política econômica. Na avaliação do espe-
cialista, o segundo caminho seria perigoso. 
“Apertem os cintos”, brincou.

carnE bovina SuStEntávEl dEPEndE 
dE união da cadEia Produtiva

Eduardo GianEtti: "EStE ano, o crESciMEnto EconôMico vai 
ficar EM torno dE 0,3%, PraticaMEntE uMa EconoMia Parada"

Foto: Feed Yard Foodie

Talk Show - Após a palestra, o economista Eduardo Gianetti, os deputados 
federais eleitos, Luiz Henrique Mandetta e Tereza Cristina Corrêa dias, juntamente 
com o presidente da Famasul, Eduardo Riedel, responderam  uma série de perguntas 
dos participantes do evento. o debate foi mediado pelo jornalista, Heraldo Pereira.

Eduardo Riedel enfatizou que Mato Grosso do Sul tem tido desempenho econô-
mico satisfatório nos últimos anos, impulsionado pelo movimento político estadual. 
"No nosso Estado, ocorreram fortes investimentos em infraestrutura adotados na 
gestão anterior. E este é também o perfil do governador eleito, Reinaldo Azambuja. 
Não deverá haver descontinuação no projeto de desenvolvimento de Mato Grosso 
do Sul", destacou.

"As pessoas estão percebendo que a produção de 
carne tem seu lugar no sistema", diz Kim Stackhouse-
Lawson, diretora de pesquisa em sustentabilidade 
da NCBA

CONTINUAÇÃO DA CAPA
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MinaS GEraiS rEcEbE PEla PriMEira vEz uM doS 
MaiS iMPortantES EvEntoS dE PEcuária do braSil
Última etapa do 
Circuito ExpoCorte 
de 2014 será em 
Uberlândia nos dias 11 
e 12 de novembro

Uberlândia recebe nos dias 11 
e 12 de novembro um dos 
mais importantes eventos 
de pecuária de corte do 
Brasil. Trata-se do Circuito 

ExpoCorte, evento que vem percorrendo 
desde 2012 alguns dos principais polos de 
produção de pecuária de corte e que será 
realizado primeira vez em Minas Gerais. 
Uberlândia encerra a edição de 2014 do 
evento, que já passou por Cuiabá (MT), 
Campo Grande (MS), Ji-Paraná (Ro) e 
Araguaína (To). A etapa de Uberlândia 
será no Center Convention.

Em dois dias de workshops, o tema 
principal do Circuito ExpoCorte deste 
ano “Como conseguir o máximo de minha 
propriedade” será discutido por meio de 
palestras e debates com renomados espe-
cialistas brasileiros. Já estão confirmadas as 
seguintes palestras: “Cenário da pecuária 
de corte: 2014 é um divisor de águas?” 
com o consultor e especialista em proteína 
animal osler desouzart (od Consulting), 
“Mão de obra ou recursos humanos?” com 
Antonio Chaker (Terra desenvolvimento 

Agropecuário), “do pasto para a mesa: 
desafios da cadeia produtiva da carne 
bovina” com Fabiano Tito Rosa (Minerva 
Foods), “A importância econômica do 
bem-estar em animais de produção” com 
Renato dos Santos (Beckhauser), “Aspectos 
práticos da regularização ambiental e suas 
interações” com Alberto Belentani (Projeta 
Consultoria e Planejamento Agropecuário), 
“Planejamento genético na prática: eficiên-
cia e ambiente” com daniel Carvalho (CRi 
Genética), “Ferramentas que eu deveria 
estar usando no sistema de cria” com diede 
Loureiro (Philbro), “Boi sem pasto adequa-
do não rende” com Roberto Risolia (dow 
AgroSciences), “Como e quando usar a 

castração a seu favor” com Robson Stellato 
(Zoetis) e “Preparando sucessores – Minha 
fazenda em 2015”, conduzida pelo consultor 
da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Fran-
cisco Vila, que é o coordenador de conteúdo 
do Circuito ExpoCorte. 

“o Circuito Expocorte aborda todos os 
aspectos que precisam ser considerados 
quando o produtor define seu caminho da 
modernização, com foco na competitivida-
de. desde as tendências da demanda até as 
novas formas de convivência dos vários elos 
da cadeia produtiva da carne serão avaliadas 
soluções técnicas e de gestão que podem 
orientar na tomada de decisões. o produtor 
sentirá o novo ambiente produtivo, refletirá 

sobre a natureza e as perspectivas do seu 
negócio e conhecerá as novas tecnologias 
apresentadas por especialistas com ampla 
experiência prática”, explica o coordenador 
de conteúdo do evento Francisco Vila. 

“No atual cenário novo – e que muda 
a cada dia -, o Circuito Expocorte oferece 
uma plataforma 360º na qual convergem 
soluções tecnológicas avançadas com a 
sabedoria do produtor tradicional. Num 
setor de grande extensão existe espaço 
para diversos sistemas de produção e para 
múltiplas formas de comercialização. o 
importante para o produtor é encontrar 
a forma de desenvolver seu negócio que 
melhor combina com o seu perfil de em-
preendedor, dimensão de sua propriedade 
e com as características específicas da sua 
região”, complementa Vila.

Além de participar das discussões 
no workshop, os participantes do evento 
poderão conferir as últimas novidades 
tecnológicas apresentadas pelas empresas 
na feira de negócios que compõe o evento. 
“Participando do workshop e tendo acesso 
às inovações tecnológicas levadas pelas em-
presas, os participantes do Circuito podem 
analisar qual o seu nível de tecnificação 
e quais aspectos merecem sua atenção e 
investimentos para que possam conseguir 
o máximo da sua propriedade, tendo lucros 
com a pecuária de forma sustentável”, afirma 
Carla Tuccilio, diretora da Verum Eventos, 
que organiza do Circuito ExpoCorte. Estão 
confirmadas para a etapa de Uberlândia as 
seguintes empresas: dow AgroSciences, 
Minerva Foods, Philbro, Zoetis, Taura, Tor-
tuga - dSM, Beckhauser, Bellman, ourofino, 
Arysta, Produquímica, CRi Genética, ABS 
Pecplan, Associação Brasileira de Criadores 
de Senepol, Rubber Tank e MUB.

As inscrições para participar do 
workshop estão abertas e podem ser feitas 
pelo site www.circuitoexpocorte.com.br. A 
inscrição inteira custa R$ 300,00 e a meia 
R$ 150,00.

Roberto Risolia da Dow Agrosciences vai falar sobre pastagens: " Boi sem pasto adequado não rende"

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação

http://www.cruzeirodosulms.com.br/
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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

www.agroin.com.br

http://www.agroin.com.br
http://www.agroinwebsites.com.br
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Foto: Fabio Torresan

ManEjo do EucaliPto 
auxilia a rEGEnEração 
dE florEStaS nativaS

Estudos mostram que no inte-
rior dos eucaliptais é possível 
encontrar uma diversidade 
considerável de espécies de 
árvores. Se manejadas correta-

mente, essas áreas podem se transformar 
em novos fragmentos florestais, destinados, 
por exemplo, à formação de Reserva Legal 
ou de Áreas de Preservação Permanente.

A necessidade de atender a demandas 
legais e de sustentabilidade tem levado prin-
cipalmente as empresas do setor florestal a 
investir em medidas para recomposição da 
vegetação nativa em áreas selecionadas da 
propriedade, anteriormente ocupadas por 
talhões de eucalipto. "As empresas estão 
sempre interessadas em pesquisas que 
orientem sobre um manejo mais adequado, 
que favoreça a regeneração da vegetação em 

Contrariando o título atribuído ao eucalipto de "desertos 
verdes", plantios comerciais dessa árvore podem contribuir 
com a conservação da biodiversidade e exercer importante 
papel de indutor da recomposição de florestas nativas.

áreas de interesse", afirma o pesquisador 
da Embrapa Monitoramento por Satélite 
Carlos Cesar Ronquim.

Ele coordenou um estudo em uma pro-
priedade da empresa de papel e celulose in-
ternational Paper do Brasil, em Brotas (SP), 
onde foi analisado, ao longo de quatro anos, 
o potencial dos sub-bosques, formados pela 
vegetação de pequeno porte abaixo da copa 
dos plantios de eucalipto, na recomposição 
florestal nativa. A pesquisa foi realizada em 
parceria com a Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar).

A área foi antes ocupada por pastagens 
e nos últimos 42 anos vinha sendo cultiva-
da com eucalipto. A pesquisa verificou a 
presença de espécies nativas no interior do 
plantio e, após o corte, testou a influência 
de diferentes tipos de manejo. Concluiu-se 

que a recomposição de vegetação nativa por 
meio da regeneração natural, sem utiliza-
ção de insumos químicos, traz resultados 
satisfatórios. "depois do corte do eucalipto, 
muitas espécies arbóreas ou arbustivas se 
desenvolveram naturalmente, sem manejo, 
contribuindo para a minimização de custos 
e favorecendo a sustentabilidade ambiental, 
sem o lançamento de substâncias poluentes 
no ambiente", explica o pesquisador da 
Embrapa.

As informações geradas estão sendo 
úteis para a escolha da forma de manejo 
da flora nativa. "os resultados prelimina-
res nos animaram, indicando que nossas 
ações para a conservação da natureza 
vêm dando ‘bons frutos'", elogiou Robson 
Laprovitera, gerente de Saúde, Segurança, 
Trabalho e Meio Ambiente da área flores-
tal da international Paper. A propriedade 
foi monitorada em visitas e por meio da 
utilização de imagens de satélite e sistemas 
de informações geográficas (SiG), que 
possibilitaram a espacialização das áreas 
modificadas e forneceram subsídios para 
o planejamento ambiental. Nova parceria 
foi estabelecida com a Embrapa para dar 
continuidade às pesquisas.

Manejo adequado - Campanhas 
de campo foram realizadas para catalogar 
as espécies arbustivo-arbóreas e de aves que 
habitavam o ecossistema - antes, durante 
e após o corte da floresta de eucalipto. 
Foram recolhidas amostras do solo para 
identificar as espécies germinadas a partir 
das sementes encontradas. "As espécies 

mais características foram identificadas no 
próprio local e as demais foram coletadas, 
herborizadas e levadas ao laboratório da 
universidade, onde foram identificadas 
a partir da literatura ou por comparação 
com exemplares depositados no herbário", 
explica a pesquisadora da UFSCar, Maristela 
imatomi.

Antes do corte do eucalipto a equipe 
observou que já havia árvores nativas 
jovens desenvolvendo-se no interior do 
plantio. Após a supressão, foram separa-
das diferentes parcelas do terreno, que 
passaram a receber tratamentos distintos: 
algumas parcelas receberam aplicação de 
adubo químico; outras de herbicida; outras 
receberam tanto a aplicação de herbicida 
quanto de adubo; e em outros casos, nada 
foi aplicado. os resultados mostraram que, 
independentemente do tipo de manejo, a 
biodiversidade de espécies e a quantidade 
de indivíduos foram semelhantes.

o estudo mostrou ainda que a maioria 
das espécies que germinaram era de ar-
bustos e árvores que surgiram e cresceram 
em condições de sombra dos eucaliptais e 
apresentavam características de dispersão 
por animais, como aves e morcegos ou ani-
mais silvestres. Por meio do levantamento 
da fauna, a equipe de pesquisa envolvida 
no projeto identificou 61 espécies presentes 
nas plantações de eucalipto e nos remanes-
centes florestais do entorno.

outro fator observado foi a idade de 
corte dos talhões de eucalipto. A ausên-
cia de competição com gramíneas e boas 
condições de fertilidade, umidade do solo 
e microclima favorecem a diversidade de 
espécies nativas arbóreas que se desenvol-
vem sob a copa do plantio de eucalipto. "o 
atraso na colheita, ultrapassando o prazo 
de sete anos, pode possibilitar a presença 
ainda maior de plantas e espécies diferen-
tes, aumentando as chances de sucesso na 
formação da vegetação quando a área for 
aberta", completa o pesquisador da Embra-
pa Carlos Ronquim.

Ele destaca ainda os benef ícios do uso 
do cultivo de eucalipto para o agricultor. 
"Ele pode ser uma boa opção para ajudar na 
recuperação da cobertura florestal em áreas 
da propriedade degradadas pela pecuária 
e agricultura intensivas, oferecendo ainda 
ao agricultor uma rentabilidade econômica 
com a venda do eucalipto".

http://www.mspecuaria.com.br
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cooPErativiSMo é caMinho Para viabilidadE EconôMica 
daS naçõES,  afirMa dirEtor GEral da fao, joSé Graziano

Há mais de 30 anos traba-
lhando com agricultura, 
segurança alimentar e de-
senvolvimento rural, o 
agrônomo José Graziano 

da Silva é uma referência internacional 
nessa área. 

desde 2012, atua como diretor-geral 
da Food and Agriculture organizations 
of the United Nations (FAo) e, ao longo 
de sua trajetória, tem se destacado como 
grande incentivador de organizações de 
agricultores e cooperativas de pequenos 
produtores.

Confira abaixo uma entrevista conce-
dida à revista Saber Cooperar do sistema 
cooperativista.

que rumos o Brasil e, em particular, 
o setor cooperativista devem seguir para 
se firmar como um exemplo mundial na 
produção sustentável de alimentos?

josé Graziano - o cooperativismo bra-
sileiro é um bom exemplo mundial, tanto 

pela participação no PiB agropecuário 
quanto no número de famílias que parti-
cipam do sistema que, em grande parte, 
é de agricultores familiares. Em minhas 
participações em eventos internacionais, 
tenho chamado a atenção para o fato de 
que o cooperativismo enfrenta um enor-
me desafio: a redução das desigualdades, 
principalmente no meio rural. Mais do 
que crescer economicamente, fenômeno 
que diversos países da América Latina e 
Caribe estão experimentando, é necessário 
crescer com uma distribuição de riqueza 
mais equânime. 

De que forma se dá a atuação da 
fAO na orientação às organizações de 
produtores e cooperativas?

josé Graziano - Com uma nova abor-
dagem em suas parcerias, a FAo tem 
estabelecido relações de longo prazo com 
organizações não-estatais, especialmente 
as cooperativas. Temos experiência no 
apoio a essas entidades. A FAo capacita 
agricultores e os estimula a se organizarem 
e em cooperativas. Facilita, igualmente, o 
intercâmbio de experiências e assistência 
técnica entre organizações e cooperativas 
de países (Norte-Sul e Sul-Sul).Além disso, 

a FAo incentiva governos a estabelecerem 
ambientes propícios para as organizações 
de produtores e cooperativas, por meio do 
desenvolvimento de marcos regulatórios 
favoráveis e de plataformas participativas 
de diálogo com o setor público. Também 
tem divulgado, em seus documentos oficiais 
e relatórios anuais, as atividades e políticas 
relacionadas às cooperativas.

Na sua avaliação, qual é o principal 
legado do cooperativismo?

josé Graziano - o setor cooperativista 
tem um modelo de desenvolvimento inova-
dor. A última crise econômica e financeira 
nos fez olhar para as novas estruturas or-
ganizacionais, juntamente com os bancos 
e as multinacionais. 

É também um lembrete para a comu-
nidade internacional de que é possível 
buscar tanto a viabilidade econômica e a 
responsabilidade social em face de choques 
econômicos e financeiros.

ENTREvIsTA:
José graziano da silva

Foto: Arquivo FAO

http://www.ocbms.org.br
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meses o ovo obteve preço médio superior 
ao do mês anterior – um acréscimo de 
7,62% sobre setembro de 2014. Mas isso 
não tem grande significado para o setor 
produtivo visto que, também nos últimos 
seis meses, a cotação média mensal do 
ovo vem ficando aquém daquela obser-
vada um ano antes. 

MIlho. os preços do milho subiram 
a partir da primeira quinzena de outubro, 
depois de um longo período de queda 
no mercado brasileiro. A sustentação 
veio do mercado internacional, com os 
atrasos na colheita norte-americana e 
altas nas cotações. No Brasil, a demanda 
por milho para exportações aumentou e 
também colaborou com a alta de preços.

FRuToS. Hoje e amanhã é dia favo-
rável para semear, transplantar e cultivar 
plantas para a produção de frutos e se-
mentes (tomate, pepino, abóboras, feijão, 
milho), e de preferência a influência da 
lua na fase crescente. Realizar enxertos 
combinado com períodos de lua ascen-
dente. Flores de plantas cortadas demo-
ram mais para murchar. É recomendada 
colheita de folhas. No apiário, o trabalho 
nas colmeias, favorece a coleta de néctar.

oRIenTaÇÕeS. Para controle de 
insetos na horta pode-se capturar os 
insetos que estão causando problemas 
amassar com água e este amassado de 
insetos com água jogar sobre as plantas. 
isto irá "espantar" os demais presentes 
na área. outra dica é jogar a cinza de 
fogão sobre as plantas. Ela é repelente 
e rica em nutrientes para as plantas. A 
urina de vaca também pode ser usada.

aPICulTuRa. Colheita de mel. 
Fazer controle preventivo de traças e 
formigas nas colméias. No Brasil existem 
mais de 300 espécies de abelhas nativas. 
Elas ainda são pouco conhecidas, mas 
sabemos que cumprem papel fundamen-
tal na polinização das flores. Algumas 
espécies: jataí, irapua, tubuna, mirins, 
mandaçaia. 

maurício Picazo galhardo

Giro aGronEGócio
Re-unIÃo. Representantes de 33 

países deram início, na quarta-feira (5), 
à 13° Reunião ordinária da organização 
de informações de Mercado das Améri-
cas (oiMA), em Brasília. o objetivo do 
encontro, que contou com a participação 
de autoridades locais e do presidente da 
organização, Terry Long, é fortalecer 
o sistema de informações agrícolas do 
continente americano e trazer mais 
transparência ao mercado. 

eXPoRTaÇÃo. Rondonópolis 
permanece como o maior importador do 
estado de Mato Grosso. Entre janeiro e 
setembro de 2014, o município apresenta 
US$ 666,48 milhões em produtos adqui-
ridos do exterior, representando uma 
queda de 15,4% em relação ao mesmo 
período de 2013. 

 CRÉdITo. A agricultura contará 
com mais R$ 21 bilhões em crédito nesta 
safra. o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) liberou a quantia por meio do 
redirecionamento dos depósitos da 
poupança rural. de acordo com o Banco 
Central, as medidas estão em linha com 
o Plano Safra 2014/2015, lançado em 
maio deste ano. 

MandIoCa. Menos de 5% das la-
vouras de mandioca têm disponibilidade 
de raiz de segundo período nas regiões 
acompanhadas pelo Cepea. Ao mesmo 
tempo, o baixo rendimento de amido e a 
expectativa novas valorizações mantêm 
produtores retraídos em relação à co-
lheita da mandioca nova. Além disso, o 
clima seco dificulta o trabalho de campo. 

 leITe. Mais um mês de queda de 
preço do leite ao produtor. o aumento 
da produção é o principal fator de baixa 
sobre as cotações. o consumo patinando 
e resistente às altas é outro fator. Con-
siderando a média nacional, o produtor 
recebeu R$0,986 por litro, queda de 0,6% 
em relação ao pagamento anterior. 

FRanGo. Em outubro, pelo quarto 
mês consecutivo, o frango vivo comer-
cializado no interior paulista registrou 
alta em relação ao mês anterior. Uma 
vez que em setembro já havia alcançado 
o melhor preço do ano, novo recorde foi 
atingido. Em contrapartida, porém, em 
outubro, pelo terceiro mês consecutivo, o 
frango vivo ficou com preço negativo em 
relação ao mesmo mês do ano anterior. 

oVoS. Pela primeira vez em seis 

Com informações de assessoria; releases. Dê sua opinião: mauricio.galhardo@hotmail.com.br. 
Boa semana e um forte abraço

http://www.estanciatoquedemidas.com.br
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avicultura ParanaEnSE dEbatE dESafioS E oPortunidadES Para 2015
Bom desempenho do setor 
motiva o vII Encontro 
Técnico Unifrango, que 
promove série de palestras 
com especialistas renomados 
nos dias 26 e 27 de novembro, 
em maringá

o ano de 2014 está sendo de cresci-
mento para o setor avícola parana-
ense. A abertura do mercado russo 

impulsionou as exportações do Estado, que 
apresentaram crescimento de quase 13% no 
acumulado até o terceiro trimestre deste 
ano. os dados são da Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex), vinculada ao Ministério 

do desenvolvimento, indústria e Comércio 
Exterior (MdiC). o ritmo de crescimento é 
acompanhado pela produção, que segundo 
Sindicato das indústrias de Produtos Avíco-
las do Estado do Paraná (Sindiavipar), teve 
alta 6,3% nos nove primeiros meses deste 
ano. Em meio a esse cenário, a Unifrango 
Agroindustrial promove o Vii Encontro 
Técnico, nos dias 26 e 27 de novembro, em 
Maringá, que além de realizar um balanço, 
discutirá as expectativas do setor com a 
entrada de 2015.

o objetivo do evento é debater temas 
pertinentes ao aperfeiçoamento da avicul-
tura a fim de oportunizar um crescimento 
sustentável para a cadeia. “Para esta edição 
organizamos debates e palestras com espe-
cialistas que abordaram desde a nutrição 

até questões relacionadas à economia e 
agronegócio”, destaca o Coordenador do 
Comitê Técnico Sanitário da Unifrango, 
João Nunes de Paula.

Atualmente a Unifrango que também 
atua fortemente no setor avícola, congrega 
mais de 18 empresas do Paraná, sendo 
que estas 18 empresas representam 45% 
da produção local. A pretensão é fechar 
o ano com crescimento entre 130% a 
150% superior a 2013. “Hoje, atuamos 
como um facilitador para as empresas 
avícolas da região reduzindo os custos, o 
que implica em diferencial competitivo. 
o plano para o próximo ano é expandir 
a alçada e atuar como uma prestadora de 
serviços também nas áreas de logística e 
inteligência de mercado, visando novos 

parceiros, independente de serem acionis-
tas ou não”, prevê o diretor da Unifrango, 
Hudson Silveira. 

PRoGRaMaÇÃo - Entre os desta-
ques da programação está a presença do en-
genheiro agrônomo e doutor em  economia 
aplicada, membro do Conselho Superior de 
Agronegócio da FiESP e Sócio Consultor da 
MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros,  
que irá participar da abertura do evento. 
Também estarão presentes complementan-
do o debate técnico dilvo Grollli, presidente 
da Coopavel, e Mario Penz , da Nutron .

o evento é voltado para técnicos, 
veterinários, agrônomos, zootecnistas, 
profissionais liberais, diretores, gerentes, 
fornecedores e demais envolvidos na cadeia 
produtiva. 

o 2º Fórum de Agricultura da 
América do Sul (Agricultu-
ral outlook Forum South 
America) terá a presença 
de um dos maiores espe-

cialistas do agronegócio mundial, o diretor 
de pesquisa de mercado do instituto da 
Rússia para Estudos do Mercado Agrícola 
(ikar), dmitry Rylko. o russo apresenta, no 
primeiro dia do fórum, o painel “Cereais de 
inverno - oportunidades regionais em um 
mercado globalizado”.

Segundo o gerente do Agronegócio 
Gazeta do Povo (responsável pelo evento), 

Giovani Ferreira, a Rússia e os países do Les-
te Europeu são grandes produtores globais 
de cereais de inverno e têm forte correlação 
com o mercado da América do Sul. “o Brasil, 
especificamente, é muito dependente do 
trigo importado. Produzimos apenas 60% 
do volume necessário para suprir a nossa 
demanda interna”, destaca Ferreira. Além 

disso, as oscilações da produção da região 
do leste Europeu influenciam diretamente 
os preços no mercado internacional, não 
só do trigo, mas também do milho e, por 
consequência, da soja.

Além desta influência, cresceu a par-
ticipação do leste da Europa no mercado 
mundial de carnes. o Brasil exportou 20,9 

mil toneladas de carne de frango para a 
Rússia em setembro desse ano (aumento de 
91% em relação ao mesmo mês de 2013), 
o que gerou receita de US$ 51,7 milhões 
(+226,8%), segundo a Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA). “os embarques 
para a Rússia devem superar 30 mil tonela-
das mensais em outubro, colocando o país 
entre os cinco maiores importadores da car-
ne de frango brasileira, tendência que deve 
perdurar em 2015”, diz o vice-presidente de 
aves da ABPA, Ricardo Santin.

o Fórum de Agricultura da América 
do Sul terá também a participação de 
palestrantes dos Estados Unidos, México 
e da América do Sul, representantes da or-
ganização Mundial do Comércio (oMC), 
do Banco Mundial, da AgResource, uma 
das maiores empresas de informação de 
mercado dos Estados Unidos, além de 
técnicos e pesquisadores da América 
Latina. o evento acontece nos dias 27 e 
28 de novembro, em Foz do iguaçu (PR) 
e debate o agronegócio mundial a partir 
da realidade dos países sul-americanos 
– produtores de mais da metade da soja 
do mundo. As inscrições podem ser fei-
tas até 24 de novembro pelo site www.
agrooutlook.com.

ESPEcialiSta ruSSo dEbatE EStratéGiaS do aGronEGócio 
intErnacional no fóruM dE aGricultura da aMérica do Sul

Foto: Divulgação

Palestrante vai 
falar sobre cereais 
de inverno e 
oportunidades 
regionais no mercado 
global em evento 
internacional em foz 
do Iguaçu

https://www.facebook.com/agroincomunicacao
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bovino PantanEiro 
rEúnE rESiStência 
E ProdutividadE

Quinhentos  anos de seleção 
natural no Brasil. Este é o 
grande teste pelo qual pas-
sou o animal conhecido hoje 
como bovino Pantaneiro ou 

Tucura. Trazido da Europa para o País ainda 
na época do descobrimento por portugueses 
e espanhóis, a raça surgiu com a adaptação 
do animal às condições do Pantanal. Com o 
tempo, o bovino tornou-se rústico e resisten-
te, capaz de suportar fatores pouco favoráveis 
em termos de clima e nutrição – mantendo 
altas taxas de reprodução apesar dos extre-
mos do bioma. Ele também apresenta cascos 
resistentes a longos períodos de pastejo 
em áreas alagadas, mansidão, habilidades 
maternas e outras vantagens.

Porém, a raça passa por um momento de-
licado: encontra-se  em alto risco de extinção, 
com cerca de 500 indivíduos considerados 
puros em todo o País, que são monitorados 
por pesquisadores. os cruzamentos indis-
criminados com animais de outras raças 
fizeram com que a linhagem do bovino 
Pantaneiro quase se perdesse. Quem dá essas 
informações é a pesquisadora Raquel Juliano, 
da Embrapa Pantanal. A veterinária assumiu 
há sete anos a gestão do Núcleo de Conser-
vação in situ da instituição, que é mantido 
na fazenda Nhumirim, campo experimental 
da Embrapa Pantanal localizado no Pantanal 

associação, até o final deste ano deve ser feito o 
pedido de registro da raça bovino Pantaneiro 
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). "o reconhecimento 
da raça vai além dos aspectos econômicos, 
com valores culturais e sociais agregados. 
Ele valoriza a região e o potencial produtivo 
que pode surgir do Pantanal, incentivando 
também o trabalho dos produtores locais", 
afirma a pesquisadora.

Com o aumento das ações para estudo 
e conservação do bovino, surgem outros 
pecuaristas interessados. É o caso de Marcus 
Ruiz, que procurou no início deste ano um 
touro Pantaneiro para cruzar com as vacas 
Tucura que já possuía na propriedade. Ele 
espera o nascimento de cerca de 40 bezerros 
em novembro e pretende investir na produ-
ção de leite da fazenda com as vantagens de 
uma raça adaptada. "A raça tem mansidão e 
aptidão leiteira que chamam a atenção, com 
vacas que produzem leite muito gordo e 
possuem boa lactação", afirma. Ele também 
ressalta a resistência a parasitas dos animais. 
"Hoje, é quase impossível produzir leite se 
não for usada uma quantidade maciça de 
carrapaticida no gado de origem europeia. 
Com o gado Pantaneiro, eu quase não tenho 
problema com carrapatos", diz.

Animais europeus trazidos durante a colonização 
deram origem a uma raça adaptada ao Brasil

da Nhecolândia. o núcleo foi criado em 1984 
com a finalidade de conservar esse material 
genético e vem viabilizando diversos estudos 
com esses animais.

"os projetos mais recentes têm investigado 
a aptidão produtiva, resistência a doenças e 
rusticidade através da abordagem de marca-
dores genéticos", afirma Raquel. Pesquisadores 
de cinco Unidades da Embrapa e várias outras 
instituições estão envolvidos nas pesquisas dos 
potenciais da raça, buscando também evitar 
que esses animais sejam extintos. os resulta-
dos, até agora, são promissores: um exemplo 
são os estudos realizados entre a Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Bra-
sília, e a  Universidade Federal de Goiás (UFG), 
coordenados pela pesquisadora Andréa Egito, 
da Embrapa Gado de Corte. Eles demonstram 
que o Tucura possui diferenciais de suculência 
e maciez de carne – herança dos ancestrais 
taurinos europeus. E a produção de carne é 
apenas uma das possíveis aptidões do animal.

na PRáTICa- As pesquisas estão 
conseguindo provar o que alguns criadores 
já sabiam. Thomas Horton, pecuarista do 
Estado de Mato Grosso do Sul, optou por 
manter um rebanho formado inteiramente 
por bovinos Pantaneiros. "Eu tenho touro 
de uma tonelada, bezerro que desmama 
com 200 quilos", diz Thomas. Ele afirma 
que o custo de criação do Tucura é menor e 

que, para uma propriedade de porte médio 
como a dele, a raça é uma ótima escolha. 
"Achei os animais de fácil manejo, com uma 
boa resistência a carrapatos e verminoses, e 
verifiquei nas pesquisas que foram feitas com 
a Embrapa e parceiros a qualidade da carne, 
o marmoreio que ela tem", conta o criador.

os materiais genéticos dos animais 
da raça que apresentam características 
interessantes para a pecuária são armaze-
nados no Banco de Germoplasma Animal 
da Embrapa Recursos Genéticos e Bio-
tecnologia. de acordo com o pesquisador 
Alexandre Floriani, o banco possui atual-
mente cerca de 13.000 doses de sêmen de 
touros Pantaneiros. "Essas doses preservam 
características que podem ser importantes 
no futuro, como a resistência dos cascos, 
resistência a parasitas, a enfermidades, ao 
calor... as características de adaptação ao 
bioma", diz o pesquisador.

 RePeRCuSSÕeS do TRabalho 
-  Em 2012, com o apoio da Embrapa, foi 
criada a Associação Brasileira de Criadores 
de Bovino Pantaneiro (ABCBP), com sede 
em Poconé  (MT), sob a presidência de Paulo 
Moura, criador e parceiro em pesquisas com a 
raça há mais de quinze anos. Segundo Raquel 
Juliano, que também integra a diretoria da 

Com evidências dos potenciais do bovino Pantaneiro sendo comprovadas por diversas 
pesquisas, abre-se um panorama para o aproveitamento dessas características nos siste-
mas produtivos. "É um nicho comercial nesse sentido, de poder apresentar um gado com 
história ao mercado, que tem toda uma ligação com a terra, que aguenta esse nosso calor 
para produzir produtos diferenciados", afirma o criador Marcus Ruiz. Clorinda Fioravanti 
destaca ainda possibilidades como a comercialização da carne com selos e certificações, 
além do turismo ecológico, mostrando o animal em seu habitat. "o bovino Pantaneiro 
tem um papel fundamental na manutenção do ecossistema", diz a pesquisadora.

 Porém, para que tudo isso aconteça, pesquisadores e pecuaristas ressaltam a impor-
tância de resgatar a população de bovinos Pantaneiros, divulgando seus potenciais para 
gerar interesse e conscientização por parte de criadores e consumidores. "o preconceito 
de que essa não é uma raça produtiva é o principal desafio a ser vencido para reintroduzi-
-la nas propriedades", afirma Raquel Juliano. o criador Thomas Horton finaliza: "Mesmo 
cruzando com uma fêmea Nelore, por exemplo, o criador que investiu vai ter um meio-
-sangue rústico e produtivo. o animal tem potencial, tem um bom ganho de peso. o 
produtor pode comprar o Pantaneiro que vai ter uma carne de qualidade".

Trabalhando em parceria com o criador Marcus Ruiz, o pesquisador Marcus Vinícius de 
oliveira, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul  (UEMS), realiza experimentos 
para identificar animais com potencial genético para leite dentro da raça. "Vale lembrar 
que esse grupo genético não sofreu nenhum trabalho de seleção e melhoramento até 
hoje" diz Marcus Vinícius – como sofreu , por exemplo, a raça Girolando. Mesmo assim, 
o pesquisador afirma que identificou uma produção leiteira que já é superior à média 
do MS: cerca de  5,1 kg/dia, em comparação com os 2,2 kg/dia produzidos no estado.

Essa aptidão foi verificada ainda nos estudos realizados dentro da Rede de Caracteriza-
ção, Conservação e Uso das Raças Bovinas Locais Brasileiras: Curraleiro e Pantaneiro da 
Rede Pró-Centro-oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e inovação – que viabiliza parcerias 
entre pesquisadores de diferentes instituições do Centro-oeste. Segundo Maria Clorinda 
Fioravanti, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás e coordenadora da rede que 
investiga aspectos do bovino Curraleiro e Pantaneiro, "nós encontramos indícios de que 
o leite dessas raças têm características importantes em relação a aspectos higiênico-
-sanitários, além de um perfil mais adequado para a produção de derivados especiais, 
como o tradicional queijo pantaneiro conhecido como Nicola", afirma.

PESquiSaS rEcEntES futuro da raça
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intl fcStonE ajuSta núMEro da Safra 
dE Soja, diantE dE atraSoS no Plantio

Na estimativa de safra bra-
sileira de novembro, o 
número da iNTL FCStone 
foi revisto, em função de 
ajustes na produtividade 

da soja em alguns estados. Com isso, a 
produção em 2014/15 deve ficar em 92,67 
milhões de toneladas.

os determinantes para esse ajuste 
foram os diferentes padrões climáticos ob-
servados nas regiões produtoras brasileiras 
neste início de ciclo. “No Centro-oeste, 
que é o maior produtor de soja do Brasil, 
o atraso no plantio está sendo grande em 
função de uma seca prolongada em outu-
bro. Alguns produtores precisaram fazer 
o replantio quando a chuva finalmente 
chegou. o volume de chuvas só se tornou 
uniforme e abundante nos últimos dias 
de outubro e os produtores aceleraram o 
plantio neste período. Com a concentração 
do plantio em um curto espaço de tempo, 
as lavouras ficam mais suscetíveis a impac-
tos do clima. Com isso, as produtividades 
potenciais foram levemente reduzidas, 
considerando o maior risco climático”, 
explica a economista Natalia orlovicin, do 
departamento de inteligência de Mercado 
da iNTL FCStone.

 Já no Sul do país, a situação é contrária. 
No Paraná, onde o plantio ocorre mais cedo, 
as chuvas foram abundantes durante todo 
o período de plantio, o que deu condições 
extremamente favoráveis à germinação. 
No Rio Grande do Sul, o plantio ainda está 
sendo iniciado, mas a situação de umidade 
do solo é muito adequada.

“Com isso, sem alterações nas variáveis 
de demanda, o balanço brasileiro da safra 
2014/15 deve ter estoques finais ainda 
confortáveis, em 7,58 milhões de toneladas”, 
destaca a economista.

MIlho - A estimativa de novembro 
da iNTL FCStone trouxe uma produção de 
76,4 milhões de toneladas de milho para o 
safra 2014/15 no Brasil, o quer representa 
uma queda frente ao ciclo 2013/14.

Lodi, do departamento de inteligência de 
Mercado da iNTL FCStone.

Com essa produção de 76,4 milhões 
de toneladas e considerando um consumo 
interno de 55,5 milhões de toneladas e um 
volume exportado de 19 milhões de tone-
ladas, estimam-se estoques finais de 16,35 
milhões de toneladas para o ciclo 2014/15, o 
que resultaria numa relação estoque/uso de 
21,9%. destaca-se que os estoques iniciais 
foram ajustados para baixo, após a revisão 
das exportações da safra 2013/14 para 18,5 
milhões de toneladas.

Primeira estimativa 
para "safrinha" 
2014/15 de milho 
mostra redução 
em relação ao ciclo 
anterior

os números da safra de verão não so-
freram alterações em comparação ao mês 
anterior. Por sua vez, têm-se as primeiras 
estimativas para a segunda safra. 

Em comparação ao ciclo anterior, 
espera-se uma produção de milho um 
pouco menor no próximo inverno, em 45,99 
milhões de toneladas, considerando área e 
produtividade menores.

“Essa redução ocorre principalmente 
diante das perspectivas para a safra do 
Centro oeste, com destaque para o Mato 
Grosso. Além do contexto de oferta ampla 

de milho no Brasil, que deve resultar em 
estoques de passagem elevados da safra 
2013/14, o plantio da soja no verão está 
atrasado no Mato Grosso, o que acaba dei-
xando uma janela apertada para o cultivo da 
‘safrinha’ de milho no estado, após a colheita 
da oleaginosa. Ademais, como os preços 
não estão tão favoráveis e considerando 
as incertezas climáticas em relação a um 
plantio fora da janela ideal, os investimentos 
devem ser menores, com muitos produto-
res, por exemplo, comprando sementes mais 
baratas”, explica a economista Ana Luiza 
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social

Rafa Possik (Fazen-
da Ramalhete) no 
lançamento do livro 
A Roda da Melhoria, 
com os autores Prof. 
Victor Mirshawka 
Jr. e Prof. Victor 
Mirshawka (FAAP), 
na Livraria da Vila, no 
Shopping Iguatemi 
JK em São Paulo.

Nesta última semana 
Carla Tuccilio e Moacyr 

Serodio participaram 
do XV Encontro Anual 

promovido pelo CEA 
no Hotel Sheraton em 

Assuncion Paraguai onde 
participaram do jantar 

de confraternização da 
classe pecuária para-

guaia. Na ocasião vários 
contatos foram iniciados 
e provavelmente levarão 

ao primeiro circuito Expo-
corte etapa internacional 

no país vizinho.

Ganhando o Brasil – De Campo Grande para o mundo, gerente de 
produtos da Zoetis e responsável pelo Bopriva, vacina de castração 
química em bovinos, Robson Stelatto tem viajado o Brasil esclarecer 
pecuaristas sobre a nova tecnologia que dispensa o uso de burdizzo 
ou canivete. Stelatto também falará sobre o assunto no Circuito 
ExpoCorte de Uberlândia que acontece dias 11 e 12 deste mês.

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a Associação Sul-Mato-
-Grossense dos criadores de Nelore, a Nelore MS, promove 
mais uma exposição da raça. É a Expo Nelore MS - antes 
chamada Expoinel MS – que promete reunir diversos criado-
res de vários Estados brasileiros. “Estamos preparando mais 
uma grande edição. O objetivo sempre é fortalecer ainda 
mais o nelore e promover aqueles que acreditam nessa raça 
tão importante para o nosso Estado e País. Esperamos que 
os números gerados pelo evento sejam ainda maiores, tanto 
na participação dos criadores como em faturamento e com 
o apoio e auxílio dos neloristas, com certeza bateremos novo 
recorde de sucesso”, enfatiza o presidente da associação, 
Thiago Morais Salomão.

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx

