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agro batem recorde de jan. a julho
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o Brasil deve produzir 642,1 
milhões de toneladas de 
cana-de-açúcar na safra 
2020/2021, em período de 
colheita, uma leve retração 

de 0,1% em comparação com a safra anterior 
2019/20 (642,7 milhões de t). os números 
fazem parte do segundo levantamento da 
Companhia Nacional de abastecimento 
(Conab), divulgado dia 20/8.

Conforme comunicado da Conab, 
apesar da leve queda, esse desempenho vai 
permitir a produção recorde de 39,3 milhões 
de toneladas de açúcar, mantendo o Brasil 
como o maior produtor global por dois anos 
seguidos, com um crescimento de 32% em 
relação ao que foi alcançado na safra ante-
rior (29,8 milhões de t). a Conab esclarece 
que a produção recorde do alimento já tem 
mercado garantido internacionalmente, de 

acordo com análise da área de gestão da 
oferta da companhia.

a exportação brasileira de açúcar 
apresentou aumento de 69,9% nos quatro 
primeiros meses desta safra, a partir de abril, 
comparado ao mesmo período de 2019, 
favorecido pela valorização do produto no 
mercado nacional, ampliação da produção, 
e pela venda antecipada no mercado futuro.

Continua na página 5.

Em MT, etanol de milho deve superar o de cana pela primeira vez

a carne de frango é uma parte essen-
cial de uma dieta nutritiva para consumi-
dores em todo o mundo e continua segura 
para consumo na era pandêmica do Co-
Vid-19, seja produzida internamente ou 
importada do exterior. a segurança do 
alimento é da maior importância para o 
setor avícola global, pois todos trabalham 
para alimentar os consumidores em todo 
o mundo. Página 5.

o dr. Feng Zhang, um pioneiro na 
edição do genoma de plantas, está de-
senvolvendo plantas modificadas com 
CRisPR como uma possível solução para 
o desafio de alimentar nossa população 
em rápido crescimento. a engenharia 
genética de células vegetais apresentou 
alguns novos desafios em comparação 
com o trabalho com células animais e 
humanas. Página 9.

Página 6.

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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a mudança é algo certo. aS emPreSaS               
creScem ou morrem... SimPleS aSSim!
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o crescimento conotará algo muito 
maior do que simplesmente multiplicar 
as receitas correntes e até os seus lucros. 
Você deve entender que “oportunidade” 
significará ser quase que um obscecado em 
querer uma melhoria constante, não apenas 
ficar focando em encontrar mais novos 
clientes? se as oportunidades de inovar 
acabam morrendo por pura negligência, 
os seus negócios morrerão juntamente 
com eles. Principalmente, se você já for um 
empresário ou uma empresária que entende 
a necessidade de permanecer profunda-
mente focado em resolver os problemas e 

as oportunidades emergentes.
Qualquer empresário ou empresária que 

tentar manter o status quo, rapidamente 
perderá o terreno. Reconheça a importância 
da inovação e o fato de que levará tempo e 
uma certa alocação de recursos para que o 
seu investimento possa produzir resultados 
palpáveis. Você não poderá simplesmente 
desejar que a sua empresa se torne um 
verdadeiro criador de valores para o seu 
mercado. Você precisará planejar, execu-
tar, nutrir e implementar etapas que serão 
progressivas e específicas e se você não 
estiver 100% comprometido em tornar as 
suas abordagens e os seus pensamentos 
atuais obsoletos e continuamente os subs-
tituir por novas táticas inovadoras, fique 
tranquilo, os seus concorrentes farão este 
trabalho por você.

afinal de contas, os verdadeiros empre-
endedores e empreendedoras reconhecem 
que as inovações quase sempre começam 
pequenas, mas que se forem nutridas e 
respeitadas - devem acabar produzindo 
um retorno ENoRME.

além do mais, gostaria de enfatizar que 
a verdadeira recompensa que você terá ao 
crescer uma empresa, será o processo em si. 
a maioria das pessoas está obcecada com 
o produto final. Eles querem ganhar R$ 10 
milhões; eles querem ter a empresa que 
cresce rapidamente, a esposa mais bonita 
ou o corpo mais bonito. Mas se por um 
acaso eles vierem a conseguir qualquer uma 
destas coisas apenas para terem o produto 
final, o resultado será anticlimático. 

o que estou querendo dizer é que os 
anjos não vão descer dos céus tocando uma 
trombeta, os céus não vão se abrir, o sol não 
vai brilhar mais forte e a vida não vai se 

transformar, só porque você atingiu algum 
objetivo arbitrário. a vida é tudo sobre o 
processo. o nosso trabalho é aproveitar o 
processo, porque isto é o melhor que poderá 
acontecer conosco.

Você está construindo um empreendi-
mento: um ativo que proporcionará uma 
vida significativa e um legado substancial 
para tanto para você quanto para os seus 
entes queridos.

Você começou com uma grande ideia, 
construiu um plano de ação e buscou capital. 
Você aprendeu a pensar de maneira diferente 
sobre os recursos de que necessita e conhe-
ceu pessoas fascinantes que o ajudaram a 
obtê-los. Uma coisa é certa: você precisará 
continuar a agregar um valor distinto, decisi-
vo e altamente percebido que será definitivo 
e preciso aos olhos de quem os vê.

Neste caso, o observador poderá sig-
nificar o usuário final (o comprador), o 
comprador de uma loja no varejo, o com-
prador de uma empresa de distribuição, 
o investidor e as pessoas com quem você 
trabalha (que deverão também comprar as 
suas ideias). Mas agora que você já tem as 
ferramentas de que tanto precisa, bem como 
o conhecimento, as técnicas e as estratégias 
que proporcionam a vantagem.

desejo a você e à sua empresa um suces-
so extraordinário, não importa qual é que 
seia o caminho que vier a escolher. se você 
tentar apenas garantir o financiamento para 
um investimento estratégico ou passivo, 
utilizar qualquer tipo de plano alternativo 
(como estabelecer uma parceria com outras 
empresas) para catapultar a sua visão para 
a prosperidade?

Posso demonstrar maneiras que serão 
excepcionalmente superiores e melhores 
para penetrar no seu desejado mercado e 
espero que, em um futuro próximo, você 

também possa voltar e orientar alguém para 
que faça o mesmo. Nunca se esqueça de que 
você tem opções e que o seu progresso será 
exclusivamente pessoal.

Para encerrar este artigo, gostaria 
de compartilhar com você uma citação 
que poderá redefinir o resto da sua vida 
empresarial. Este jóia de sabedoria é do 
Leo Burnett, um dos grandes nomes da 
publicidade.

“se você mirar em atingir a lua e as estre-
las uma coisa é certa: você nunca vai acabar 
com um punhado de lama em suas mãos.”

Boa sorte para você e a sua empresa, 
especialmente enquanto você olha, em seu 
dia a dia, para a lua e as estrelas em seus 
negócios.

Eduardo E. Karmouche é um mentor 
empresarial, especialista em crescer a 

venda das empresas. Ligue ainda 
hoje para saber mais pelo 

telefone (67) 3211-6933 ou escreva 
um e-mail para: info@sgn7.com.br 

Por Eduardo E. Karmouche*

vacina contra PSa entrará em teSteS

Foto: Divulgação

As cepas da vacina estão prontas para testes 
clínicos expandidos e também testes de produção

o Ministério da agricultura da 
agricultura da China anunciou 
que evolui em uma vacina contra a 

Peste suína africana (Psa). o instituto de 
Pesquisa Veterinária da academia Chinesa 
de Ciências agrícolas (Harbin) destacou 
que as cepas já estão prontas para testes 
clínicos e testes de produção. 

a vacina já foi aplicada em três mil lei-
tões e porcas com bons resultados, acima 

de 80% de imunidade. os animais não tive-
ram alterações e cresceram normalmente. 
também não houve transmissão da doença 
entre eles. as fêmeas que estavam em cio 
procriaram normalmente e sem abortos.

os testes foram feitos nas regiões de 
Heilongjiang, Henan e Xinjiang em abril, 
maio e junho. Na próxima fase a intenção 
é avançar mais em pesquisas e registrar a 
vacina o mais rápido possível.

a Psa está presente em países da Euro-
pa, Ásia e África. de acordo organização 
Mundial de saúde animal (oMsa) foram 
210 novos surtos entre 24 de julho e 6 de 
agosto. o número total de surtos subiu de 
7.030 para 7.176. 

Foto: Divulgação
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os produtores baianos”, salienta o diretor-
geral da agência, Maurício Bacelar.

“Para os casos positivos da PRF, a orien-
tação é a utilização de cultivares com resis-
tência genética à praga, além da prevenção 
através da higienização de partes ativas das 
máquinas e implementos agrícolas após as 
operações no campo, deixando por último 
a área onde foi detectada a Phytophthora 
para evitar a contaminação das plantações 
sadias”, conclui a adab.

alerta Para nova Praga de Soja na bahia

Notícias do mundo agro é no 
Portal agroiN acesse www.agroin.com.br

moSquitoS geneticamente modificadoS Serão liberadoS noS eua

genética ProPorciona cevada reSiStente à ferrugem

Um experimento nos Estados Unidos 
pretende liberar 750 milhões de 
mosquitos geneticamente modifi-

cados no arquipélago de Florida Keys - no sul 
da Flórida - entre 2021 e 2022. a proposta 
recebeu a aprovação final das autoridades 
locais nesta semana, contra a objeção de 
muitos residentes locais e uma coalizão de 
grupos de defesa do meio ambiente. 

“Com todas as crises urgentes que nossa 

Em um avanço que poderia levar a um 
uso mais amplo de genes de resistência 
de parentes selvagens de culturas de 

elite, a equipe do John innes Center (JiC) usou 
técnicas de modificação genética (ogM) para 
fortalecer as plantas de cevada com genes 
que demonstraram ter atividade defensiva 
no trigo. os pesquisadores veem a pesquisa 
como um modelo para esforços futuros para 
proteger as plantações contra a crescente 
ameaça de fungos patogênicos virulentos. 

nação e o Estado da Flórida enfrentam - a 
pandemia de Covid-19, injustiça racial, mu-
dança climática - o governo usou dinheiro 
de impostos e seus recursos para um expe-
rimento de Jurassic Park”, criticou Jaydee 
Hanson, diretor de políticas da o Centro 
internacional de avaliação de tecnologia 
e Centro de segurança alimentar, em um 
comunicado divulgado no último dia 19. 

o mosquito, denominado oX5034, foi 

Em contraste com o trigo, onde 82 genes 
de resistência à ferrugem do colmo foram 
encontrados, apenas 10 foram descobertos 
na cevada. os esforços de pesquisa para 
transferir essa resistência genética de um 
membro comercialmente valioso da família 
das gramíneas para outro por meio do cru-
zamento tradicional não tiveram sucesso. 

Neste novo experimento, os pesquisa-
dores do grupo do dr. Brande Wulff usaram 
plantas de cevada transgênicas para testar 

alterado geneticamnete para produzir filho-
tes fêmeas que morrem na fase larval, bem 
antes de eclodir e crescer o suficiente para 
picar e espalhar doenças. isso porque so-
mente a fêmea do mosquito pica os animais 
e humanos em busca de sangue, enquanto 
os machos se alimentam de néctar. 

a tentativa busca verificar se essa é 
uma alternativa viável à pulverização de 
inseticidas para controlar o aedes aegypti, 
mosquito transmissor de várias doenças 
mortais, como zika, dengue, chikungunya 

a funcionalidade de quatro genes clonados 
da ferrugem do caule do trigo. Este estudo 
publicado na revista Plant Biotechnology 
revelou que as plantas transgênicas de ce-
vada pareciam mais resistentes à ferrugem 
do que as plantas de cevada com genes de 
resistência endógena que evoluíram dentro 
da cultura. 

“Mostramos que os genes de resistência 
à ferrugem do caule do trigo funcionam na 
cevada, algo que não foi alcançado por meio 

e febre amarela. o mosquito também está 
aprovado para ser liberado no condado de 
Harris, texas, a partir de 2021, de acordo 
com a oxitec, a desenvolvedora. 

“Este é um desenvolvimento empolgante 
porque representa o trabalho inovador de 
centenas de pessoas apaixonadas por mais 
de uma década em vários países, todos 
os que desejam proteger as comunidades 
contra dengue, Zika, febre amarela e outras 
doenças transmitidas por vetores”, disse o 
CEo da oxitec, gray Frandsen.

de cruzamentos amplos entre parentes de 
gramíneas. Como agora sabemos que os 
genes de resistência do trigo funcionam 
na cevada, é provável que a resistência da 
cevada também funcione no trigo, que é 
uma cultura muito maior e mais importante. 
Portanto, isso poderia expandir o pool de 
genes de resistência disponíveis para o trigo 
desenvolver resistência às suas principais 
doenças”, diz o dr. asyraf Hatta, primeiro 
autor do estudo. 

Por LEOnARDO GOTTEMS

Foi detectada em plantações de 
soja na Bahia a presença de 
Podridão Radicular Fitóftora 
(PRF ou Phytophthora sojae), 
uma nova praga com “elevada 

capacidade destrutiva”, de acordo com a 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária), a adab (agência Estadual 
de defesa agropecuária da Bahia).

após a confirmação da ocorrência em 
lavouras do município de Luís Eduardo 
Magalhães, oeste do estado, foi emitido 
alerta fitossanitário “para que associações, 
cooperativas, engenheiros agrônomos, 
produtores rurais e profissionais envolvi-
dos com o ciclo produtivo da soja estejam 
vigilantes para evitar que a ameaça seja 
disseminada nas áreas de cultivo da região”.

de acordo com a adab, o fungo vive 

no solo e sobrevive por longo tempo em 
restos culturais da lavoura, atacando plantas 
jovens e adultas, causando apodrecimen-
to das raízes e haste, murchamento das 
folhas, tombamento e morte das plantas: 
“a transmissão não ocorre por sementes, 
e sim, através do solo, água, máquinas e 
implementos agrícolas”.

Em conjunto com a aiba (associação 
dos agricultores e irrigantes da Bahia) e 
Fundação Ba, a adab aponta que tem re-
forçado a vigilância e orientações para que 
os produtores possam realizar a imediata 
notificação caso seja detectada a presença 
do patógeno na região. 

“Em paralelo, estão sendo desenvolvidas 
pesquisas pela Embrapa para identificação 
de plantas resistentes ao ataque da Phytoph-
thora e disponibilizado suporte técnico e 
orientações adequadas para a coleta de 
amostras e manejo correto. Estamos re-
forçando com os segmentos envolvidos a 
necessidade de adoção de algumas medidas 
preventivas de manejo, tais como: rotação 
de culturas, descompactação e drenagem 
do solo e a higienização das máquinas agrí-
colas antes de mudança da área trabalhada, 

evitando assim a disseminação da praga”, 
diz Celso Carvalho Filho, diretor de defesa 
sanitária Vegetal da adaB.

“Em escala global os prejuízos provoca-
dos pela PRF podem alcançar bilhões de re-
ais por ano, por isso, temos que intensificar 
as inspeções das lavouras de soja na região, 
além de fiscalizar o trânsito de máquinas 
nas nossas barreiras para evitar a redução 
da produção e a consequente morte das 
plantações, com perdas incalculáveis para 

Foto: Divulgação

Fungo vive no solo e 
sobrevive por longo 
tempo em restos 
culturais da lavoura

Por LEOnARDO GOTTEMS
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PuxadaS Pela Soja, exPortaçõeS do 
agro batem recorde de janeiro a julho

o Brasil fechou os primeiros 
sete meses do ano com re-
corde nas exportações do 
agronegócio. o setor acu-
mulou Us$ 61,2 bilhões 

em receita e 131,5 milhões de toneladas. 
Comparado a 2019, o crescimento foi de 
9,2% em valor e de 17% na quantidade 
exportada.

segundo análise da Confederação da 
agricultura e Pecuária do Brasil (CNa), 
baseada em dados do Ministério da Eco-
nomia, o saldo da balança comercial do 
setor registrou superávit de Us$ 54 bilhões, 
maior valor da história para o período.

os principais produtos exportados de 
janeiro a julho foram a soja em grãos (Us$ 

23,8 bilhões), a carne bovina in natura (Us$ 
4,2 bilhões), a celulose (Us$ 3,6 bilhões), o 
açúcar de cana em bruto (Us$ 3,5 bilhões) 
e o farelo de soja (Us$ 3,5 bilhões). Juntos, 
os cinco produtos representaram 62,9% 
das exportações.

a China foi o principal importador 
do Brasil. o país foi destino de 39,2% dos 
embarques, gerando receita de Us$ 24 
bilhões. Na sequência, vieram União Eu-
ropeia, para onde foram 16% das vendas, 
Estados Unidos (6%), Japão (2,1%) e Hong 
Kong (2%).

sobre julho, a CNa destacou o saldo 
comercial de Us$ 9 bilhões (+11,7 em 
relação a 2019) e o volume de 24,4 mi-
lhões de toneladas (+19,2%). só a soja em 

relação ao mesmo mês do ano anterior. as 
exportações alcançaram Us$ 1,7 bilhão, e 
os produtos mais vendidos foram açúcar e 
soja. Egito, turquia e irã foram os maiores 
compradores.

grãos respondeu por Us$ 3,6 bilhões dos 
negócios. No mês, a China foi destino de 
38,4% das vendas externas.

o Brasil ainda aumentou em 8,1%, em 
julho, os negócios com países islâmicos em 

colheita no Centro-Sul em julho Supera metade da área previSta

o clima seco acelerou o andamento 
da colheita da safra de cana-de
-açúcar 2020/2021, que está 55% 

concluída no Centro-sul do País. a quan-
tidade de cana-de-açúcar processada pelas 
unidades do Centro-sul cresceu 5,7% em 
relação ao ciclo anterior, totalizando 326,59 
milhões de toneladas até o fim de julho. 
a área colhida neste período apresenta 
crescimento de 2,2% no comparativo com 

a safra 2019/2020, alcançando 3,78 milhões 
de hectares.

as informações fazem parte da levan-
tamento Cana Zoom, relatório mensal 
produzido pela União da indústria da Ca-
na-de-açúcar (Unica), em parceria com o 
Centro de tecnologia Canavieira (CtC), o 
sistema tempocampo e o Laboratório inte-
grado de análise de dados em agronegócio 
e Bioenergia (Linear).

safra, que permitiu que o aproveitamento 
de tempo nesse período permanecesse 
acima da média histórica, atingindo 88% 
no acumulado da safra”.

Informação está no relatório Cana Zoom, 
produzido pela Unica, CTC e Linear

maPa regiStra 28 novoS defenSivoS

o diário oficial da União do dia 
20/08 trouxe o registro de 28 
produtos formulados, ou seja, de-

fensivos agrícolas que efetivamente estarão 
disponíveis para uso pelos agricultores. des-
tes cinco são inéditos no país, formulados 
a partir de ingrediente ativo piroxasulfona, 
isoladamente ou em mistura com outros 
ingredientes ativos, dez são biológicos 
microbiológicos e um feromônio.

Essa é a primeira vez no ano que se 
registra produtos formulados a partir de 
ingrediente ativo inédito. a piroxasulfona 
é uma molécula herbicida que será utiliza-
da para controle de plantas daninhas nas 
culturas do café, cana-de-açúcar, eucalipto, 
milho, pinus, soja, trigo, amendoim, batata, 
cevada, fumo, girassol e mandioca. a molé-
cula é menos tóxica que alguns herbicidas 
já comercializados atualmente.

Uma outra novidade é o novo registro 
da flubendiamida. até hoje, havia apenas 
um produto formulado contendo essa 
molécula, produzido e comercializado por 
apenas uma companhia. Esse novo registro 
possui indicação para algumas das cultu-
ras chamadas de minor crops (pequenas 
culturas) como amendoim, aveia, centeio, 
cevada, ervilha, grão-de-bico e triticale. 
“Está sendo quebrado o monopólio da flu-
bendiamida. Com esse registro, o mercado 
tende a ser mais justo e os preços mais 
acessíveis para o produtor rural”, destaca o 
coordenador-geral de agrotóxicos e afins, 

Bruno Breitenbach.
os demais produtos utilizam ingredien-

tes ativos já registrados anteriormente no 
país. o registro pode ser conferido neste 
link.

Entre eles um ingrediente ativo inédito para 
formulação de herbicida

Crescimento foi de 9,2% em valor e de 17% na 
quantidade vendida, apontou CNA
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Conforme o relatório, “o resultado 
decorre da situação climática favorável à 
operacionalização da colheita, em virtude 
do clima seco registrado desde o início da 
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Em MT, etanol de 
milho deve superar 
o de cana pela 
primeira vez

“a expectativa é de que a 
exportação brasileira 
continue em alta, esti-
mulando a produção, 
influenciada pela recu-

peração dos preços internacionais, a taxa de 
câmbio elevada e a oferta mundial limitada 
por adversidades climáticas em importantes 
países produtores da Ásia”, diz a Conab.

apesar da queda no volume de etanol em 
relação à safra passada, o País deve produzir 
30,6 bilhões de litros e deve absorver mais 
de 50% do total produzido de cana, com 
variações positivas e negativas entre as 
regiões. “Em Mato grosso, pela primeira 
vez, o subproduto do milho supera o de 
cana-de-açúcar”, destaca a Conab.

a região sudeste deverá reduzir sua 
produção em 0,6%, alcançando 412,4 mi-
lhões de toneladas colhidas. são Paulo e 
Minas gerais são os grandes destaques da 

região. Já o Centro-oeste deverá ter uma 
produção 0,1% maior que a obtida na safra 
anterior, totalizando 140,6 milhões de to-
neladas, com goiás respondendo por esse 
aumento, graças ao crescimento de área e 
produtividade.

também o Nordeste, cujo clima tem 
favorecido as condições das lavouras, está 
sinalizando um aumento de 1,6% na área e 
de 2,5% na produtividade média. Com isso, 
a produção deve alcançar 51,1 milhões de 
toneladas e incremento de 4,1% sobre a 
última safra. Já o sudeste, o sul e o Norte 

não devem pontuar positivamente.
os primeiros podem perder 2% na área 

colhida, principalmente pela concorrência 
com o cultivo de grãos. aguarda-se a co-
lheita de 34,2 milhões de toneladas, 0,5% 
menor que a safra anterior. E a pequena 
contribuição da região Norte de 1% no 
todo nacional, sofrerá redução de 0,6% na 
área cultivada, devendo colher 3,6 milhões 
de toneladas.

Cana e milho - Com a inclusão 
das estatísticas totais de etanol à base de 
cana-de-açúcar e de milho, o levantamento 

aponta para uma produção de 30,6 bilhões 
de litros e redução de 14,3% em comparação 
com a safra 2019/20. “o subproduto pro-
veniente de milho vem crescendo cada vez 
mais e atinge marca recorde neste estudo”, 
ressalta a Conab.

a estimativa da produção a partir da 
cana-de-açúcar é de 27,9 bilhões de litros, 
com recuo de 18,1%. Já para o subproduto à 
base de milho, a tendência é de crescimento, 
com um aumento de 61,1%. a previsão é 
de 2,7 bilhões de litros nesta temporada.

o etanol anidro oriundo da cana-de
-açúcar, aquele utilizado na mistura com 
a gasolina, deve cair 17,3%, atingindo 8,4 
bilhões de litros, enquanto que o de milho 
pode alcançar 792,6 milhões de litros, com 
acréscimo de 95,5% sobre a safra passada. 
Por sua vez, o etanol hidratado de cana-de
-açúcar reduz 18,4% e deve produzir 19,5 
bilhões de litros, ao passo que o de milho 
sinaliza aumento de 50,1% e produção de 
1,9 bilhão de litros.

a Conab informa, ainda, que, em termos 
de preços, apesar da alta no etanol nos últi-
mos três meses, entre maio e julho, segundo 
a área de análise, as unidades produtoras 
mistas reduzem cada vez mais a preferên-
cia pela produção do biocombustível em 
virtude da valorização do açúcar nesta 
safra 2020/21.

COnTInUAÇÃO DA CAPA

conab: Safra braSileira de cana em 
2020/21 deve atingir 642,1 milhõeS de t.

ÓrgãoS reafirmam Sanidade do frango braSileiro
Até a data, não foi registado um único caso de 
transmissão de COVID-19 através de embalagens

a carne de frango é uma parte es-
sencial de uma dieta nutritiva para 
consumidores em todo o mundo 

e continua segura para consumo na era 
pandêmica do CoVid-19, seja produzida 
internamente ou importada do exterior. a 
segurança do alimento é da maior impor-
tância para o setor avícola global, pois todos 
trabalham para alimentar os consumidores 
em todo o mundo. É fundamental que os 
governos e o setor privado trabalhem jun-
tos para garantir a segurança do alimento, 
garantir o comércio global de alimentos e 
garantir o acesso do consumidor a carne 
de frango segura e nutritiva.

Notícias recentes de uma suposta des-
coberta do vírus CoVid-19 associado a 
uma asa de aves importadas pela China, 
cujos detalhes específicos ainda não foram 

divulgados, resultaram em informações 
imprecisas sendo escritas sobre a segurança 
de produtos de aves importados.

Em primeiro lugar, até à data, não foi 
registado um único caso de transmissão de 
CoVid-19 através de embalagens alimen-
tares ou do próprio alimento.

É importante especificar que a detecção 
de material genético pertencente ao vírus 
CoVid-19 não é um índice de infectividade 
da embalagem ou produto amostrado, mas 
apenas que a superf ície testada entrou em 
contato com material viral que pode não 
estar vivo, viável e infeccioso. Fragmentos 
inativos do vírus podem permanecer nas 
superf ícies, mas esses fragmentos inativos 
não podem transmitir CoVid-19 e a maio-
ria dos testes não consegue diferenciar entre 
fragmentos de vírus inativos não infecciosos 

e vírus viáveis. Portanto, é necessário cautela 
na interpretação dos resultados do teste.

de acordo com o atual entendimento 
científico da oMs, Fao, oiE, Codex e 
oMC em relação ao CoVid-19, esta doença 
grave não é um problema de segurança dos 
alimentos, mas sim uma doença respiratória 
e sua principal via de transmissão é pessoa a 
pessoa por meio de gotículas respiratórias. 

o vírus não se multiplica em alimentos e 
não afeta as aves, só pode infectar pessoas 
quando está intacto.

atualmente, não há evidências de que o 
vírus CoVid-19 possa ser transmitido por 
alimentos ou carnes, frescas ou congeladas. 
No entanto, a indústria de alimentos conti-
nua a praticar procedimentos rigorosos de 
segurança do alimento. os procedimentos 
HaCCP (análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle) que estão em vigor 
globalmente são uma abordagem preven-
tiva sistemática para os riscos biológicos 
de segurança alimentar, incluindo o vírus 
CoVid-19.

a indústria avícola está totalmente 
comprometida em garantir o mais alto nível 
de segurança em cada etapa do processo 
produtivo, do campo ao consumidor, ao 
mesmo tempo em que garante a segurança 
de seus trabalhadores e o fornecimento 
contínuo aos consumidores de proteínas 
de alta qualidade em todo o mundo.

Foto: Divulgação

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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rabobank: “braSil deve Ser o PrinciPal 
Player de Soja noS PrÓximoS 10 anoS”

o Brasil deve se consolidar 
como principal player 
no mercado de soja nos 
próximos 10 anos, com 
produção crescendo em 

ritmo mais acelerado do que na argentina 
e nos Estados Unidos, disse o Rabobank 
no relatório agrifocus “Posicionado para 
o crescimento: análise competitiva dos 
principais produtores mundiais de soja”.

segundo o banco, a produção de soja 
no Brasil deve alcançar 155 milhões de 
toneladas na safra 2029/30, incremento de 
28% ante o ciclo 2019/20, com crescimento 
de área de 15% e ganho de produtividade de 
9%. EUa e argentina também apresentarão 
aumentos de produção, com perspectivas 
de que os volumes produzidos atinjam, 
respectivamente, 123 milhões de toneladas 

e 64 milhões de toneladas na safra 2029/30, 
calcados principalmente em incremento de 
produtividade, de 6% nos campos argen-
tinos e de 10% nos norte-americanos nos 
próximos 10 anos.

segundo o banco, entre as principais 
vantagens competitivas do Brasil no longo 
prazo estão a possibilidade de expansão por 
meio de conversão de áreas de pastagens e 
a logística de exportação já preparada no 
arco Norte (e próxima geograficamente 
das fronteiras agrícolas brasileiras). ainda 
de acordo com o Rabobank, a infraestru-
tura de transporte dos EUa segue como 
principal trunfo dos norte-americanos 
na comparação com os sul-americanos, 
“porém altos custos de terras e os seguidos 
anos de margens pressionadas no campo 
fazem com que um expressivo aumento de 

Foto: Divulgação

área seja improvável nos próximos anos”.
Já os argentinos, segundo o banco, 

apresentam as melhores condições agrícolas 
para a produção de soja, que resultam nos 

menores custos operacionais entre os três 
países, mas as altas tarifas de exportação 
pressionam os preços locais e afetam ne-
gativamente as margens agrícolas.

O banco aponta um crescimento acelerado da 
produção brasileira em relação a Argentina e EUA
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Publicação traça a hiStÓria e deSafioS 
da Pecuária bovina na amazônia

Na linha do tempo que vai de 
meados dos anos 1600 até 
o século 21, ênfase especial 
é colocada nos últimos 
40 anos de experiência 

acumulada pela Embrapa em pesquisa e 
socialização do conhecimento sobre manejo 
e recuperação de pastagens degradadas 
na amazônia – atividade considerada 
estratégica para a segurança alimentar, a 
preservação ambiental e o crescimento 
econômico na região amazônica.

a obra tem a particularidade de con-
tar com uma versão em inglês, intitulada 
Challenges to cattle ranching in theBra-
zilian amazon, que reproduz os mesmos 
conteúdos de texto e estrutura da edição em 
português. os trabalhos fazem parte da série 
editorial documentos e estão disponíveis 
no Portal Embrapa para acesso público, em 
português aqui e em inglês aqui.

além do levantamento histórico sobre 
o tema, as obras fornecem “uma nova 
visão dessa área do conhecimento, sendo 
um ativo valioso para influenciar decisões 
de investimento em pesquisa e políticas 
públicas na região”, informam os autores, 
o engenheiro-agrônomo Moacyr Bernar-
dino dias-Filho, pesquisador da Embrapa 
amazônia oriental, e a engenheira-agrô-
noma Monyck Jeane dos santos Lopes, 
pesquisadora bolsista do Museu Paraense 
Emílio goeldi.

ao compilarem um resumo da evolução 
e dos desafios de uma das principais ativi-
dades produtivas da amazônia brasileira 
nas últimas décadas, os autores destacam 
o papel da Embrapa no apoio à pecuária 
bovina na região, por meio da geração de 
tecnologias e da promoção de sua adoção 
pelos produtores rurais.

as quatro fases  - o conteúdo 
das duas obras, tanto Histórico e desafios 
da pecuária bovina na amazônia quanto 
Challenges to cattle ranching in the Brazi-
lian amazon, é dividido em quatro fases. a 
primeira, de meados de 1600 a meados de 
1960, é considerada de “ineficiência e baixa 
produtividade”. Essa parte contém uma 
análise detalhada sobre a crise no abaste-
cimento de carne bovina; o abastecimento 
por via aérea na amazônia; e a reversão 
da crise na produção e no abastecimento.

Histórico e desafios da pecuária bovina na Amazônia, uma publicação da 
Embrapa Amazônia Oriental, retrata 400 anos de história da atividade, 
divididos em quatro fases, e traça perspectivas futuras visando ao 
aperfeiçoamento técnico e produtivo dessa cadeia produtiva.

a segunda fase, de meados de 1960 
a meados de 1980, tem como foco o fim 
da crise no abastecimento de carne. Este 
período foi caracterizado por um sistema 
extensivo e pouco eficiente, utilizando gado 
zebuíno e pastagens plantadas. 

Já a terceira fase, que vai de meados de 
1980 até o presente, aborda o aumento da 
produtividade pelo uso de tecnologia e o 
papel da Embrapa, bem como os desafios 
para o futuro da pecuária na amazônia. o 
sistema é menos extensivo e mais eficiente, 
com a recuperação de pastagens degradadas 
e mais produtividade e segurança alimentar. 

a quarta fase, considerada “em cons-

trução”, concentra-se na profissionalização 
da atividade por meio de sistemas mais 
intensivos e menos amadores, via manejo 
preventivo da pastagem e a busca de maior 
produtividade e eficiência.

fim do amadorismo - os autores 
sustentam que a intensificação racional é 
a alternativa correta para superar os atuais 
desafios e legitimar a sustentabilidade da 
pecuária amazônica do futuro em um novo 
patamar de condução. “Para isso, a exigência 
fundamental será produzir mais, em meno-
res áreas de pastagem, com coerência em 
relação aos preceitos agronômicos, econô-
micos, ambientais, sociais e de bem-estar 
animal”, comentam.

de acordo com os pesquisadores, a 
Embrapa deverá ter papel essencial para 
a completa estruturação dessa nova fase, 
sendo fiadora dessa transição, provendo 
tecnologia e facilitando a sua difusão, 
transferência, socialização, adoção. 

Moacyr Bernardino dias-Filho e Mony-
ck Jeane dos santos Lopes são taxativos 
quando concluem que “o amadorismo no 
manejo das pastagens amazônicas deverá 
definitivamente curvar-se ao profissionalis-
mo, próprio de uma pecuária empresarial, 
independentemente do tamanho do em-
preendimento”.

reCuperação doCumental - Na edição em português, os autores 
documentaram a história da pecuária bovina incluindo também interessantes re-
produções de jornais das diferentes épocas ao longo dos séculos, o que propicia ao 
leitor o contato com conteúdos informativos e noticiosos raros e pouco divulgados 
para o público em geral. 

as novas obras colocadas à disposição do público pela Embrapa recuperam a 
origem da pecuária bovina na amazônia desde o longínquo século 17, quando as 
primeiras cabeças de Bos taurus entraram no vale amazônico por Belém, no Pará, 
oriundos da Península ibérica.

a introdução desse gado foi feita pelos colonizadores portugueses, que criavam 
os animais em áreas abertas por meio da derruba e queima da floresta, ao redor de 
Belém. Logo a seguir, esses rebanhos pioneiros foram levados para a ilha de Marajó 
e, posteriormente, para outros locais da amazônia onde a atividade pecuária se 
expandiu em diferentes proporções.

Foto: Divulgação

Publicação conta a história da pecuária 
bovina na Amazônia
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A Embrapa e a Academia Chinesa de Ciências (CAS) realizaram, 
nos dias 18 e 19 de agosto, o primeiro workshop para elaboração 
de uma agenda conjunta de pesquisa e desenvolvimento na área 
de genômica avançada para a cultura da soja.

a iniciativa é a primeira ativi-
dade após a assinatura, no 
ano de 2019, do memorando 
conjunto de entendimento 
entre a Embrapa e o inaseed 

(academia de inovação no design de se-
mentes), da academia Chinesa de Ciências, 
durante encontro dos presidentes da China 
e do Brasil em Pequim.

o workshop discutiu a formação de 
um arranjo de pesquisa conjunto em soja, 
na área de genética, caracterização de ger-
moplasma, edição genômica, uso de técnica 
de RNai e genética funcional da soja. “o 
evento representa um avanço significativo 
na agenda bilateral de cooperação cientifica 
e tecnológica entre Brasil e China”, destaca 
Celso Moretti, presidente da Embrapa.

a parceria com o inaseed vem sendo 
negociada desde 2018 em uma ação que 
envolveu também o Ministério da agri-
cultura brasileiro, embaixada do Brasil na 
China, academia Brasileira de Ciências. “É 
estratégico para o Brasil e também para a 
China a união de esforços na pesquisa com a 
cultura da soja. a China é o maior parceiro 
comercial do Brasil e destino de, aproxima-
damente, 80% da exportação brasileira de 

soja em grão (in natura). Podemos investir 
de forma conjunta para solucionar gargalos 
da cultura e melhorar a agregação de valor 
e novos atributos de qualidade para a soja 
brasileira”, explica alexandre Nepomuceno, 
líder do portfólio de genética e biotecno-
logia avançada da Embrapa e pesquisador 
da Embrapa soja.

o primeiro workshop seria realizado de 
forma presencial em fevereiro de 2020, na 
Embrapa soja, em Londrina, PR, mas foi 
suspenso devido à pandemia. a reunião de 
apresentação das equipes técnicas ocorreu 

por meio de videoconferência com acesso 
restrito aos pesquisadores convidados e 
presença da diretoria-executiva da Em-
brapa, representantes do Ministério da 
Ciência e tecnologia Chinês e embaixada 
brasileira em Pequim. guy de Capville, 
diretor de pesquisa e desenvolvimento da 
Embrapa, colocou alguns desafios para os 
cientistas envolvidos: “Precisamos pensar 
nessa parceria tanto no avanço do conhe-
cimento, como também na inovação, ou 
seja, identificar projetos que tenham alto 
potencial para levar a ciência ao mercado”.

Para Hugo Peres, representante da em-
baixada brasileira em Pequim, a natureza 
complementar das relações Brasil-China 
são fatores motivadores para maiores inves-
timentos conjuntos em ciência e tecnologia.  
“É uma cooperação com perfil ganha-ganha, 
onde a segurança alimentar, o abastecimen-
to e as necessidades da cadeia de suprimento 
chinesas são combinadas com a vocação 
brasileira de potência agrícola com alta 
tecnologia e desenvolvimento econômico 
brasileiro com a geração de emprego e renda 
no Brasil. a ciência sempre esteve por trás 
do progresso agrícola brasileiro”, destacou.

além de pesquisadores da Embrapa 
soja, participaram do workshop pesqui-
sadores da Embrapa Recursos genéticos 
e Biotecnologia, secretaria de Pesquisa e 
desenvolvimento, gerência de Relações in-
ternacionais da siRE. ao término do evento, 
as contrapartes brasileiras destacaram o 
grande potencial de cooperação e sinergia 
entre áreas de pesquisa. “temos muito a 
colaborar e vamos trabalhar para que essa 
agenda avance com projetos conjuntos 
rapidamente”, destacou Zhixi tian, cien-
tista líder da articulação pelo inaseed. “os 
próximos passos envolvem a elaboração das 
propostas de projetos técnicos conjuntos e 
busca de fontes de financiamento. Há possi-
bilidades de expandir a cooperação técnica 
para outras culturas, assim como interesse 
em avançar com agendas de agricultura 
digital”, destaca Nepomuceno. a academia 
de Ciência da China (Cas) é formada por 
110 instituições de pesquisa, sendo que 26 
delas atuam na área de ciências da vida.

embraPa e academia chineSa de ciênciaS 
elaboram agenda conjunta Para 
colaboração em edição genômica de Soja

china já comPra Soja 2022: hora de aProveitar?
o mercado agrícola brasileiro con-

tinua aquecido com a demanda 
doméstica e para exportação, de 

acordo com a Consultoria aRC Mercosul. 
“Contatos da aRC nos portos do Brasil nos 
alertam que os chineses já estão garantindo 
compras de soja sul-americana para 2022, 
deixando comum as ofertas de compra 
do grão ao produtor rural”, apontam os 
analistas. 

de acordo com eles, o avanço de comer-
cialização futura indica um tensionamento 
da parte compradora, o que deixa mais sen-

sível qualquer movimentação especulativa 
diante de possíveis intempéries climáticas 
na safra brasileira: “Em anos comuns, o 
mercado sempre reage diante de problemas 
generalizados de safra. Em um ano como 
o de 2020/21, com fortes vendas já adi-
cionadas para o futuro, qualquer variação 
do clima deixará ainda mais agressiva as 
reações do mercado”. 

Nos Estados Unidos, aponta a aRC 
Mercosul, as exportações de soja continuam 
medíocres, sem atratividade. Nesta última 
semana foram canceladas um total líquido 

de 12 mil toneladas estadunidenses para 
exportação.

segundo a t&F Consultoria agroe-
conômica, o agronegócio de grãos está 
“soltando foguetes”: “os preços da soja, 
do milho e do trigo estão batendo recordes 
em 2020, um ano para comemorar, lembrar 
e… aproveitar para crescer. tudo porque a 
exportação – dos três grãos – está muito 
ativada, reduzindo a oferta interna e ele-
vando também os preços dos subprodutos 
feitos no país, mas exportados”. 

“a exportação é uma chave poderosa 

de crescimento. a exportação de milho e 
de carnes está muito acelerada e está pu-
xando os preços na sua cola, aumentando 
a concorrência, inclusive nos estados com 
grande deficiência doméstica, como Rio 
grande do sul e santa Catarina. todos se 
recordam que foi a exportação que puxou 
e fez explodir a produção de milho safri-
nha, que há tempos ultrapassou a safra de 
verão. E, se ela continuar, vai fazer explodir 
a produção de trigo também, no Cerrado 
Brasileiro, como fez com o milho”, conclui 
a equipe da t&F.

Foto: Divulgação
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maPeamento da ana e da conab identifica 1,3 
mi. de hectareS de arroz irrigado no braSil

criSPr Pode Solucionar criSe de alimentoS, diz cientiSta

o arroz irrigado concentra 
77% da área e 90% da produ-
ção de arroz no Brasil – as 
áreas de sequeiro seguem 
em retração e representam 

23% da área e 10% da produção. ainda que 
apresente redução na área total nos últimos 
anos, observa-se um constante aumento de 
produtividade do segmento, graças às me-
lhorias no pacote tecnológico do produtor, 
que inclui uma maior eficiência no uso da 
água. a cultura também é responsável por 
25% da área irrigada no País. 

tal análise está no Mapeamento do 
arroz irrigado no Brasil, produzido pela 
agência Nacional de Águas e saneamento 
Básico (aNa) e pela Companhia Nacional 
de abastecimento (CoNaB).  

o manejo da cultura por inundação 
requer mais água por unidade de área do 
que em outros sistemas. além disso – com 
melhorias no manejo do solo, da água e 
dos insumos – a irrigação proporciona ao 
arroz mais que o triplo da produtividade 
observada em áreas de sequeiro. Na média 
dos últimos cinco anos (2014-2018), o arroz 
de sequeiro rendeu 2.134 kg/ha, enquanto 
o irrigado teve um rendimento de 7.403 kg/
ha – 3,5 vezes mais.

 Rio grande do sul, santa Catarina e 
tocantins respondem por 1,2 milhão dentre 
1,3 milhão do total de hectares de arroz iden-

o dr. Feng Zhang, um pionei-
ro na edição do genoma de 
plantas, está desenvolvendo 

plantas modificadas com CRisPR como 
uma possível solução para o desafio de 
alimentar nossa população em rápido 
crescimento. a engenharia genética de 
células vegetais apresentou alguns novos 
desafios em comparação com o trabalho 
com células animais e humanas. 

“Por um lado, os genomas de plantas 
tendem a conter mais bases de adenina 
(a) e timina (t) do que os genomas 
animais ou humanos. isso significa que 
Cas9, a enzima CRisPR descoberta pela 
primeira vez e usada principalmente em 
experimentos CRisPR, não pode atingir 

Foto: Divulgação

tificados no Brasil. o Rs mantém a liderança 
absoluta com 72,9% da área ocupada pelo 
arroz irrigado (946 mil hectares), seguido 
por santa Catarina (11,5%) e tocantins 
(8,4%). Paraná, goiás e Mato grosso do sul 
aparecem na sequência respectivamente 
com 1,5%, 1,3% e 0,8%. os demais 3,5% 
da área estimada estão distribuídos em 
outros 12 estados: alagoas, Ceará, Mara-
nhão, Mato grosso, Minas gerais, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Rio grande do Norte, 
Roraima, sergipe e são Paulo.

 a produção é identificada em 342 
municípios – 75 deles apresentam área 
superior a 3 mil hectares e totalizam 1,1 
milhão de hectares (85% do total). dos 75 
municípios, 49 estão no Rio grande do sul, 
15 em santa Catarina, seis em tocantins e 
outros cinco em goiás, Mato grosso do 
sul, Mato grosso, Paraná e Roraima (um 
município em cada). os quatro principais 
irrigantes localizam-se no Rio grande do 
sul: Uruguaiana (80.000ha), santa Vitória 
do Palmar (65.000ha), itaqui (63.000 ha) e 
alegrete (53.000ha). Lagoa da Confusão, em 
tocantins, vem na sequência com 48.000ha.

“No Brasil, 40% do volume de água 
captado para irrigação é destinado ao ar-
roz. Com 90% de sua produção total sob 
irrigação, a cultura é chave tanto para as 
discussões de segurança hídrica quanto de 
segurança alimentar, de desenvolvimento 

grandes porções de genomas de plantas 
tipicamente ricos em at. além disso, 
as plantas são geralmente cultivadas em 
temperaturas mais baixas do que as células 
de mamíferos e Cas9 é menos ativo nessas 
temperaturas mais baixas. Para expandir o 
kit de ferramentas CRisPR para cientistas 
como o dr. Zhang, especialistas têm traba-

regional e de recursos hídricos. o mapea-
mento dessas lavouras é fundamental para 
tomadas de decisão nas políticas agrícolas, 
de desenvolvimento regional e de recursos 
hídricos”, afirma Marcelo Cruz, diretor da 
aNa.

o mapeamento do arroz irrigado nos 
estados de maior produção foi realizado 
por meio de interpretação visual de ima-
gens de satélite, seguida de verificação de 
campo feita por técnicos da CoNaB, com 
parceria de instituições públicas e privadas 
nas localidades.

“o Brasil é um dos maiores produtores 
mundiais de arroz, juntamente com a Chi-

lhado para desenvolver e otimizar enzimas 
Cas alternativas”, comentou o especialista 
em tecnologia CRisPR Mollie schubert. 

outro desafio da biologia celular da 
planta à engenharia genética é a presença 
da parede celular, uma dura camada de 
celulose fora da célula. “Embora seja cru-
cial proteger a célula e fornecer suporte 

na, Índia, indonésia, Bangladesh, Vietnã, 
tailândia, Myanmar, Filipinas, Japão e 
Paquistão”, explica guilherme Bastos, 
presidente da CoNaB. “Como hoje se 
fala muito na importância da agricultura 
4.0, esse mapeamento demonstra não só 
nossa capacidade de inovação e de entregar 
trabalhos cada vez mais contemporâneos 
e com melhor tecnologia disponível, mas 
a funcionalidade para esses produtores da 
cultura, uma vez que o mapeamento das 
lavouras poderá auxiliar na tomada de 
decisão das políticas agrícolas”.

Com base nas últimas cinco safras, o País 
produziu anualmente, entre 10,4 e 12,4 mi-
lhões de toneladas de arroz, segundo dados 
da CoNaB, e participa com 76% da produ-
ção do Mercosul, seguido pela argentina, 
Uruguai e Paraguai. o valor médio anual 
da produção no mesmo período foi de R$ 
8,83 bilhões de reais, segundo o instituto 
Brasileiro de geografia e Estatística (iBgE).

o mapeamento - a base técnica do 
Mapeamento do arroz irrigado no Brasil 
continuará sendo analisada na segunda 
edição do atlas irrigação, que apresentará 
em 2020 uma base técnica atualizada da 
irrigação brasileira. a publicação trará um 
panorama da irrigação no País e está em 
fase de elaboração e servirá de referência 
simultaneamente para a Política Nacional 
de Recursos Hídricos e para a Política 
Nacional de irrigação. o Mapeamento do 
arroz irrigado no Brasil é a sétima e última 
publicação prévia ao lançamento do atlas 
irrigação 2020.

estrutural, a parede celular impõe uma 
barreira aos reagentes usados na enge-
nharia genética, impedindo-os de entrar 
na célula. Uma maneira que Zhang e 
sua equipe conseguiram superar isso 
é remover enzimaticamente a parede 
celular, deixando a célula cercada apenas 
por sua membrana celular”, completa. 

“Um obstáculo final foi superado 
na entrega de reagentes de engenharia 
eficiente para atingir com precisão o 
dNa através da entrega direta de ribo-
nucleoproteína (RNP). Eles simplificam 
muito a engenharia genética e são usados 
pelo dr. Zhang e sua equipe como um 
componente-chave de seus experimen-
tos”, conclui. 

Arroz responde por cerca de 25% da área irrigada 
no Brasil e por 40% do volume de água captado

Tecnologia vem 
tendo resultados
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Uma pesquisa inédita, de-
senvolvida recentemente 
pela renomada agrociência 
brasileira, resultou numa 
fórmula para o controle efi-

caz dos ataques do greening, que há muito 
prejudica severamente a citricultura, no 
Brasil e no mundo.

Foi nos laboratórios do Centro de 
Citricultura do instituto agronômico de 
Campinas (iaC),  localizado em Cordeiró-
polis/sP, que a bióloga e pesquisadora dra. 
simone Cristina Picchi, criadora da startup 
CiaCamp, de araras/sP, encontrou respaldo 
técnico e um espaço compartilhado no iaC, 
para crescer e desenvolver, de maneira mais 
rápida e colaborativa. a pesquisa culminou 
em um produto inédito, comercializado sob 
a forma de um fertilizante. a CiaCamp foi 
a primeira startup do iaC, visando levar a 
transferência da tecnologia desenvolvida 
no instituto para o setor agro.

o estudo no iaC, sob a liderança da 
pesquisadora alessandra alves de souza, 
resultou na utilização do conhecido prin-
cípio ativo, que se mostrou mais eficaz: o 
N-acetilcisteína – (NaC) – uma substância 
usada tanto como expectorante, como tam-
bém suplemento alimentar para humanos, 
por ser um eficiente antioxidante. a dra. 
simone Cristina Picchi, que integrou o 
grupo de pesquisas do iaC, sobre o entendi-
mento do mecanismo da patogenicidade das 
bactérias Xylella fastidiosa e Xanthomonas 
citri, relata sobre a ação da molécula NaC 
na neutralização das colônias bacterianas 
causadoras das doenças amarelinho e tam-
bém do cancro cítrico.

os primeiros experimentos do NaC 
agrícola foram realizados para controle 

do amarelinho e cancro cítrico em po-
mares paulistas, cujos resultados “foram 
por demais animadores, feitos em está-
gio adiantado da doença”, afirma a dra 
simone, acrescentando que a equipe de 
trabalho, liderada pelo pesquisador do 
iaC dr. Helvécio della Coletta-Filho, 
verificou uma redução na incidência do 
amarelinho, provocando aumento da 
produtividade – em quantidade e diâme-
tro dos frutos – inclusive nas laranjeiras 
sadias. Esses resultados positivos animou 
a bióloga simone a se dedicar e acelerar o 
desenvolvimento de formulações para o 
manejo do greening, que, também, trou-
xeram elevados benef ícios ao processo de 
controle dessa doença, segundo simone.

o sucesso do NaC ensejou que Cia-
Camp viesse, por meio de licenciamento 
exclusivo, a deter direitos de introdução da 
tecnologia NaC, patenteada pelo iaC (Car-
ta de Patente Pi 1101176-9 de 17/07/2018) 
na agricultura. Para tanto, a startup fez uma 
parceria com a empresa aMaZoN agros-
ciences, de são Carlos/sP, para produzir e 
comercializar o NaC como fertilizante sob 
a marca gRaNBLaCK, já disponível no 
mercado desde setembro de 2019. Reve-
lam os dirigentes da amazon que, embora 
o foco inicial da empresa seja o controle 
do greening, já estudam a viabilidade de 
aplicação da tecnologia, em formulações 
diferentes, na eliminação do cancro cítrico 
nas plantações do sudeste/sul e no ama-
relinho nos pomares do Nordeste. outras 
culturas – como o milho, ameixa, uva e 
tabaco – também já estão recebendo, em 
formulações diversas, aplicações bem-su-
cedidas do fertilizante desenvolvido pela 
parceria CiaCamp e amazon agrosciences. 

Produto sustentável desenvolvido a partir de pesquisa 
avançada dos laboratórios do Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, já está disponível para 
a citricultura brasileira. Seus efeitos se mostram altamente 
significativos no manejo de doenças bacterianas de citros

emPreSa braSileira deSenvolve fÓrmula 
inédita no mundo Para o manejo do greening

Foto: Divulgação

como funciona
Em forma de fertilizante líquido, aplicado no solo ou nas folhas, o princípio 

ativo é levado até as bactérias, exercendo o produto à função de “desentupidor” da 
planta, permitindo que ela desbloqueie os vasos e, ao mesmo tempo, volte a absorver 
plenamente os nutrientes e a retornar ao seu ciclo sadio de desenvolvimento. além 
de controlar o greening, o fertilizante pode evitar outras agressões, mas de origem 
ambiental, como calor, radiação ultravioleta e hídrico, devido a sua ação antioxidante.

Por ser sustentável, o produto evita a geração de resíduos e seus impactos am-
bientais. Pode, também, ser aplicado em associação com tradicionais defensivos até 
agora empregados. a tecnologia possibilita uma expressiva queda da severidade do 
greening. “Não se trata de um remédio, mas sim, um suplemento para as plantas 
que não prejudica o solo, as folhas e os frutos. o NaC na agricultura é uma solução 
inovadora que já está beneficiando radicalmente o setor da citricultura nacional e 
mundial. É mais um gol da ciência agronômica brasileira”, comemora a dra. ales-
sandra alves de souza.

oS númeroS do greening no braSil
o combate à forte presença de doenças na citricultura nacional é fundamental 

para o produtor, para a indústria e para a economia do País. No Brasil, o greening 
afeta 18% dos estimados mais de 200 milhões de pés de laranja e outros citros 
cultivados nas principais regiões produtoras - são Paulo, Minas gerais e Paraná. 
de acordo com o Fundecitrus, o índice de quebra na produção da cultura na safra 
brasileira 2017-2018 foi de 17%, sendo que 60% dessa quebra foram resultantes da 
ação de doenças.

o Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, atendendo 80% da de-
manda. suas exportações somaram, em 2019, perto de U$ 2 bilhões. E o crescimento 
do consumo de suco de laranja no mundo deverá ser mais significativo ainda, neste e 
nos próximos anos, por ser considerado um produto que exerce função imunizadora 
contra doenças como a CoVid-19.
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ProceSSamento caSeiro 
do leite Pode gerar 
até 300% de economia

Maurício Picazo Galhardo

giro agronegÓcio
volvimento na área de genômica avançada 
para a cultura da soja. a iniciativa é a 
primeira atividade após a assinatura, no 
ano de 2019, do memorando conjunto de 
entendimento entre a Embrapa e o inaseed 
(instituto de genética e desenvolvimento 
Biológico) da academia Chinesa de Ciên-
cias, durante encontro dos presidentes da 
China e do Brasil em Pequim.

amaZÔnia+21 - a emissora de tV 
agro Mais transmitiu no último dia 19, o 
primeiro encontro preparatório ao Fórum 
amazônia+21. Participaram do evento o 
vice-presidente da República e presidente 
do Conselho da amazônia Legal, general 
Hamilton Mourão. o jornalista Marcelo 
d’angelo, da BandNews tV, foi o mediador.

desBuroCratiZação - o 
agronegócio é o setor mais privado da 
economia e, por isso, uma gestão eficiente 
do poder público se traduz pela menor 
interferência burocrática, sem abrir mão 
da regulação necessária para garantir a 
segurança da produção. segundo dados 
do The global Competitiveness Report 
2019, publicado pelo World Economic 
Forum (WEF), de um total de 141 países, 
o Brasil ocupa a 71ª posição no ranking de 
competitividade. isso se deve em grande 
parte pela chamada “burocracia” brasilei-
ra, informou a secretaria de agricultura 
e abastecimento do Estado de são Paulo.

BanCos pÚBliCos - a ministra 
tereza Cristina participou dia 19, de uma 
live com representantes do Banco itaú 
BBa. Para a ministra, o papel dos bancos 
privados é fundamental para incentivar 
a produção sustentável no país.  Para a 
ministra, é preciso dar respaldo para que 
os produtores que estão na amazônia 
tenham alguma vantagem para poder 
produzir de maneira sustentável. 

gratuitamente pelo senar/Ms, a perecibi-
lidade e a industrialização artesanal são 
itens abordados. “Existe a preocupação de 
repassar os cuidados necessários com essa 
matéria prima, no manuseio, na obtenção, 
no armazenamento e, ao mesmo tempo, 
apresentar o quanto é possível agregar valor 
com o beneficiamento do leite, aproveitando 
o nível nutricional principalmente no que-
sito saúde”, acrescenta ana Carla. 

Com carga horária de 24h, a capacitação 
traz instruções normativas desta cadeia 
produtiva, processamento, aproveitamento, 
produção de ricota, bebida láctea achocola-
tada, queijo temperado, muçarela, iogurte, 
doce de leite cremoso e barra, além de 
medidas de segurança no trabalho, meio 
ambiente, entre outros temas que ajudam 
na transformação de uma propriedade de 
leite em uma queijaria.

BiolÓGiCo - o ato n° 48 do depar-
tamento de sanidade Vegetal e insumos 
agrícolas da secretaria de defesa agro-
pecuária, publicado no diário oficial 
da União, traz o registro de 28 produtos 
formulados, ou seja, defensivos agrícolas 
que efetivamente estarão disponíveis para 
uso pelos agricultores. 

hortaliças - os preços das hor-
taliças apresentaram tendências de queda, 
no mês de julho, nas principais centrais de 
abastecimento do país (Ceasas), conforme 
8º Boletim do Programa de Modernização 
do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), 
divulgado pela Companhia Nacional de 
abastecimento (Conab). a batata apre-
sentou a maior redução, depois de uma 
variação de alta no mês de maio.

primeiro - o Brasil será o primeiro 
país da américa Latina a receber soluções 
de tecnologia digital para o desenvolvi-
mento agrícola promovido pelo Prêmio 
Nobel de Economia de 2019 Michael 
Kremer. o foco inicial será o atendimento 
remoto a pequenos produtores, que vivem 
da criação de caprinos e ovinos e do cultivo 
de milho e feijão a agricultores familiares 
do Nordeste do Brasil.

funCionalismo - a Frente Par-
lamentar da agropecuária, composta por 
284 membros, informou que é favorável 
à decisão da Presidência da República de 
vetar o trecho que garantia aumento para 
servidores públicos, o impacto orçamen-
tário chega a R$ 120 bilhões.

Consultor - o ex-ministro e ex-
deputado federal aldo Rebelo acaba de 
assumir um novo desafio. a partir deste 
mês de agosto, vai atuar como consultor 
da sociedade Rural Brasileira. o primeiro 
desafio será representar a entidade na 
audiência pública marcada para os dias 
21 e 22 de setembro no supremo tribunal 
Federal onde será discutida o tema da 
utilização dos recursos do Fundo Nacional 
sobre Mudanças do Clima (Fundo Clima).

desConto - a Confederação da 
agricultura e Pecuária do Brasil (CNa) 
promoveu, dia 20, uma conversa ao vivo 
pelas redes sociais para discutir sobre a 
Conta de desenvolvimento Energético 
(CdE) e os descontos especiais nas tarifas 
de energia elétrica para uso na irrigação. 

ColaBoração - a Embrapa e 
a academia Chinesa de Ciências (Cas) 
realizaram workshop para elaboração de 
uma agenda conjunta de pesquisa e desen-

dif ícil encontrar alguém 
que não goste de muçarela, 
um iogurte, provolone, e 
tantos outros derivados do 
leite. além da boa aceitação 

entre os consumidores, a versatilidade 
aliada ao processamento caseiro desse 
lácteo possibilita uma economia que pode 
chegar a 300%, como é o caso do requeijão 
cremoso. Na editoria #EducaçãonoCampo 
desta quarta-feira (19), vamos falar sobre 
as possibilidades e o valor agregado com o 
processamento caseiro do leite.

 além do sabor inconfundível e a forte 
presença culinária, a lucratividade do lei-
te é um ponto que merece destaque. de 
acordo com a nutricionista ana Carla da 
silva, instrutora do senar Mato grosso 
do sul, o cálculo é simples. “Levando em 
consideração que o produtor tem custo 
em torno de R$ 1,30 por litro de leite, 
para preparar seis potes de 200 gramas de 
requeijão cremoso, ele precisa de R$ 9,75. 
se fosse comprar no supermercado, ele 
gastaria aproximadamente R$ 30, ou seja, 
a economia é de 300%”. 

o queijo minas é o mais rentável entre 
os derivados dos produtos lácteos. “a trans-
formação do leite em queijo exige pouco 
tempo de exposição, fácil de preparar, já 
que fica pronto em apenas 3 horas, não 
exige temperaturas específicas ou mesmo 
equipamentos complexos. o custo apro-
ximado para fabricar um queijo é R$ 9,50, 
e ele pode ser vendido por R$ 25 reais, ou 
seja, lucro de 170%”, complementa.

No plano instrucional do curso ‘Fabrica-
ção Caseira de derivados do Leite’, oferecido 

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

Queijo minas e requeijão cremoso estão entre as 
produções mais rentáveis do mix de lácteos

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


