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do governo e não incluem levanta-
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As vendas internacionais de carne 
bovina in natura em Mato Grosso do 
Sul somaram 7,5 mil toneladas no 
mês de janeiro, volume que é 32% 
menor que as negociações registradas 
em dezembro, quando os embarques 
totalizaram aproximadamente 11 mil 
toneladas.  Página 5.
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usda projEta 
maior árEa 
plantada dE milho 
E mEnor dE soja

Atingir o volume requer 
investimentos em 
adaptação e construção 
de unidades, além de 
ambiente regulatório 
para o segmento

brasil tEm potEncial dE produzir 10 
bi dE litros dE Etanol dE 2G até 2025

Foto: Unica

o Brasil tem a capacidade 
para produzir 10 bilhões 
de litros de etanol de 
segunda geração (2G) até 
2025, de acordo com pro-

jeções de um estudo feito pela Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e 
desenvolvimento (UNCTAd). os dados 
foram divulgados pela União da indústria 
de Cana-de-açúcar (Unica), que contribuiu 
com o projeto.

Conforme o relatório, esse volume de 
produção só será alcançado “desde que haja 
investimentos na adaptação e construção 
de novas unidades industriais e um ambien-
te regulatório ajustado às circunstâncias e 
necessidades deste segmento”. de acordo 
com o estudo, são necessárias expansão na 
moagem de cana, modernização (retrofit) 
das plantas fabris e construção anual de 
10 unidades exclusivamente voltadas ao 
biocombustível celulósico a partir de 2020.

No curto prazo, somente com o retrofit 
em 81 usinas em operação, seria possível 

produzir 5 bilhões de litros de etanol 2G até 
2025. Em termos de capacidade instalada, 
o mercado mundial de etanol celulósico é 
liderado pelos Estados Unidos, que têm 
34% de participação (490,37 milhões de 
litros), seguidos de China, com 24% (340,19 
milhões de litros); Canadá, com 21% (303,45 
milhões de litros); Brasil, com 12% (177,34 
milhões de litros); e União Europeia (UE), 
que detém 9% (130,83 milhões de litros).

No total, a capacidade de produção 
mundial em 2015 atingiu 1,4 bilhão de litros, 

de acordo com a UNCTAd. Para a asses-
sora sênior da Presidência para Assuntos 
internacionais da Unica, Geraldine Kutas, 
o estudo apresentado pela UNCTAd é bem 
fundamentado.

“Além de trazer números que demons-
tram claramente o atual cenário mundial da 
produção de etanol 2G, o documento tam-
bém propõe medidas inerentes ao sucesso 
deste projeto, tanto pelo lado da iniciativa 
privada quanto pela esfera governamental”, 
explicou a executiva, em nota.

Foto: Divulgação

O Brasil tem 12% de participação no mercado mundial de etanol de segunda geração
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colhEita da soja atinGE 52,5% da árEa Em mt
A colheita da soja em Mato Grosso 

avançou 13,1 pontos percentuais 
nesta semana e atingiu 52,5% dos 

9,203 milhões de hectares cultivados, segun-
do levantamento divulgado nesta sexta-feira 
pelo instituto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (imea). Agora a colheita está 
apenas 0,9 ponto percentual atrasada em 
relação à mesma época do ano passado, 
quanto 53,4% da área estava colhida.

Na região do médio-norte de Mato 
Grosso, maior produtora estadual, a co-
lheita atingiu nesta semana 57,3% dos 3,117 
milhões de hectares cultivados, com uma 
defasagem de 7,7 pontos percentuais com-
parado ao ritmo dos trabalhos na mesma 
época do ano passado.

os trabalhos estão mais adiantados na 

região oeste, onde os produtores já colheram 
63,8% da área estimada em 1,082 milhão de 
hectares, mas a ainda persiste atraso de 4,3 
pontos percentuais em relação ao mesmo 
período do ano passado.

o imea também divulgou hoje o acom-
panhamento semanal da produtividade pon-
derada pela área colhida de soja, que indica 
um rendimento médio de 52,3 sacas por 
hectare, volume abaixo da média de 52,7 sacas 
registrada até igual período na safra passada.

Na comparação entre as duas tempora-
das, a queda mais expressiva na produtivi-
dade foi apontada para a região do médio-
norte, que registra até agora 49,85 sacas por 
hectare, abaixo das 53,80 sacas observadas 
na mesma época do ano passado.

Na região sudeste, que tem a segunda 

de acordo com padrões in-
ternacionais, a tolerância 
de perdas é de até uma saca 
(60kg) por hectare, acima 
disso é considerado desper-

dício. No entanto, no Brasil há estimativas 
de perdas de duas ou mais sacas por hectare, 
em média, o que poderia ser facilmente 
evitado adotando-se práticas de aferição 
na colheita. 

 desenvolvida pela Embrapa Soja (Pr) 
durante a década de 1980, a metodologia 
foi adaptada às máquinas e às técnicas de 
cultivo atuais e é capaz de reduzir perdas 
e assim aumentar a eficiência da colheita. 
o pesquisador da Embrapa José Miguel 
Silveira informa que o sistema de medição 
pode ser confeccionado com ripas de ma-

deira ou canos de PvC e barbante. “Após 
a passagem da colhedora, a armação deve 
ser colocada transversalmente às linhas de 
semeadura”, explica Silveira. “os grãos que 
estão soltos sobre o solo e dentro das vagens 
na área de armação são depositados no copo 
medidor e o nível de perdas é determinado 
diretamente numa escala graduada, em 
sacos por hectare”, diz.

Kit contra o desperdício - 
o kit básico de monitoramento de perdas 
na colheita de soja (copo e armação) é 
acompanhado de um manual orientador. o 
documento destaca os índices e os valores 
relacionados a cada um dos sistemas que 
compõem a colheitadeira - corte e alimenta-
ção, trilha, separação, limpeza, transporte, 
armazenamento e descarga, finalizando 
com as recomendações técnicas sobre os 
problemas, as causas e as possíveis soluções 
observadas na operação de colheita da soja. 

“Em geral, maior cuidado deve ser dado 
ao sistema de corte e alimentação, composto 
de barra de corte, molinete, condutor he-
licoidal (caracol) e esteira alimentadora”, 
recomenda o pesquisador. “Ajustes como 
a posição e a rotação do molinete devem 
ser observados, mesmo havendo hoje o 
auto-ajuste que sincroniza a rotação do 
molinete com a velocidade de avanço do 
equipamento colhedor”, frisa.

de acordo com Silveira, no processo de 
colheita, a velocidade de deslocamento da 

colheitadeira influencia diretamente nas 
perdas. A Embrapa recomenda um intervalo 
de velocidade entre 4 e 6,5 km por hora 
para que o sistema de corte da plataforma 
de alimentação trabalhe com máxima 
eficiênacia e contribua para minimizar as 
perdas de grãos.

capacitação do operador - 
Silveira explica que outro fator importante 
de controle de perdas na colheita de soja é 
a capacitação do operador da colheitadeira. 
“o profissional deve conhecer a planta que 
está sendo colhida e saber que ela apre-
senta um processo natural de deiscência 
(abertura) das vagens. Além disso, o corte 
e a condução da planta para o sistema de 
trilha devem ser feitos com conhecimento 
e técnica”, afirma. Para ele, essas medidas 
evitam impactos desnecessários na planta 
de soja e no grão, que se parte facilmente, 
prejudicando a qualidade da safra.

as perdas brasileiras - de 
acordo com os levantamentos da Compa-

nhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
a produção brasileira de soja deve saltar 
de 96,2 para 102,1 milhões de toneladas, 
na safra 2015/2016. Apesar de não haver 
uma estimativa sobre as perdas durante 
a colheita de soja no Brasil, há relatos de 
lavouras de soja que perdem, em média, 
duas sacas por hectare, enquanto que o 
índice tolerável de perdas é de até uma saca 
(60 quilos) por hectare.

No Estado do Paraná, há produtores 
que desperdiçam pouco, como o agricultor 
Geovane Pelisson, de ibiporã, (Pr) que per-
deu apenas 0,2 saca (12kg) por hectare, na 
safra 2014/2015. Pelisson foi o vencedor do 
Concurso de Perdas na Colheita de ibiporã, 
no norte do Paraná, promovido pelo insti-
tuto Emater. o instituto realiza concursos 
e faz diagnósticos de perdas na colheita de 
soja em municípios paranaenses. Na safra 
2014/2015, 434 operadores de colhedoras 
foram avaliados em campanhas estaduais 
para reduzir as perdas na colheita de soja. 

Quando o produtor perde mais que 
uma saca por hectare está ocorrendo des-
perdício. Entre as medidas corretivas que 
devem ser adotadas, a Embrapa recomenda 
regulagens na máquina e mudanças de 
comportamento do operador da colhedora. 
“A aferição das perdas na colheita de soja é 
fundamental, porque quem não sabe quanto 
perde não sabe quanto ganha”, diz Silveira.

onde encontrar - A Embrapa 
comercializa o copo medidor de perdas na 
colheita de soja em duas opções: a) 1 copo 
e 1 manual a  r$ 5,00 e b) box (2 copos e  2 
manuais a r$ 11,00. os interessados podem 
solicitar o copo medidor  pelo telefone (43) 
3371-6119 ou pelo e-mail: cnpso.vendas@
embrapa.br.

mEtodoloGia Evita dEspErdício na colhEita dE soja

maior área de soja em Mato Grosso, a 
produtividade até agora é de 55,49 sacas 
por hectare, acima da média de 50,99 sacas 
registrada até 26 de fevereiro do ano passa-
do. No sudeste a colheita atingiu 54,1% da 
área estimada em 1,944 milhão de hectares, 
com avanço de 15 pontos percentuais nesta 
semana e adiantamento de 3 pontos em 
relação a mesma época do ano passado.

No começo desta semana o imea divul-
gou sua quinta estimativa para safra de soja 
2015/2016 em Mato Grosso, quando man-
teve inalterada a área cultivada em 9,203 
milhões de hectares e elevou sua previsão 
de produtividade para 51,6 sacas por hec-
tare, acima das 50,4 sacas do levantamento 
anterior. A expectativa é de colheita recorde 
de 28,5 milhões de toneladas de soja.

Foto: Lebna Landgraf / Embrapa Soja

Um copo medidor e uma armação de dois metros 
quadrados podem evitar prejuízos para os produtores de 
soja. A tecnologia é capaz de estimar a quantidade de 
grãos que a colheitadeira não recolhe, cai no solo e acaba 
sendo desperdiçada.
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Projeções se baseiam em análises do governo e não 
incluem levantamentos com produtores rurais do país

usda projEta maior 
árEa plantada dE 
milho E mEnor dE soja

o departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos 
(USdA) projetou nesta 
quinta-feira (25/2) aumento 
de área de milho e redução 

de área de soja na safra 2016/2017, durante o 
fórum Agricultural outlook, realizado nesta 
quinta e sexta-feira em Arlington, no Estado 
norte-americano da virginia. o departa-
mento previu ainda redução na semeadura 
de trigo e aumento no plantio de algodão.

Segundo o economista-chefe do USdA, 
robert Johansson, produtores norte-ameri-
canos devem semear milho em 90 milhões de 
acres em 2016/2017, aumento de 2,3% ante 
os 88 milhões de acres plantados no ciclo 
anterior. A área plantada de soja, por sua 
vez, deve diminuir 0,2%, para 82,5 milhões 
de acres, conforme o USdA, ante os 82,7 
milhões de acres plantados em 2015/2016.

os produtores dos EUA devem semear 
51 milhões de acres de trigo, queda de 6,7% 
na comparação anual. Em 2015/2016, a área 
plantada com o cereal no país somou 54,6 
milhões de acres. Quanto ao algodão, a pre-
visão é de plantio nos EUA em 2016/2017 de 
9,4 milhões de acres. o número representa 
incremento de 9,6% ante os 8,58 milhões de 
acres de um ano antes.

As previsões do USdA divulgadas duran-
te o fórum se baseiam na análise do governo 
norte-americano, e não em um levantamento 
com agricultores.

exportações - os Estados Unidos 
venderam 328,3 mil toneladas de soja da 
safra 2015/2016 na semana encerrada no dia 
18 de fevereiro, informou nesta quinta-feira 
(25/2), o departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USdA), descontados os 
cancelamentos.

o volume representa queda de 34% ante 
a semana anterior e de 23% ante a média 
das últimas quatro semanas. os principais 
compradores foram China (270,0 mil t), 
Holanda (132,7 mil t), Japão (114,4 mil t), 
Alemanha (69,2 mil t), Egito (59,2 mil t), 
Costa rica (59,1 mil t) e rússia (32,2 mil t). 
Cancelamentos foram feitos por destinos 
não revelados (529,0 mil t).

Para entrega em 2016/2017, os EUA ven-
deram 300 toneladas para o Japão. Analistas 
projetavam vendas de ambas as safras de 250 
mil a 750 mil toneladas. os embarques ao 
exterior somaram 1,495 milhão de toneladas, 
queda de 13% ante a semana anterior, mas 
aumento de 10% ante a média das últimas 
quatro semanas. os principais destinos 
foram China (750,8 mil t), México (158,3 
mil t), Holanda (132,7 mil t), Japão (130,0 
mil t), Alemanha (69,2 mil t), Egito (59,2 mil 
t), Tunísia (33,0 mil t) e rússia (32,2 mil t).

Milho - Exportadores dos Estados 
Unidos venderam 934,4 mil toneladas de 
milho da safra 2015/2016, já descontados os 
cancelamentos, na semana encerrada em 18 
de fevereiro, informou USdA. o volume é 

11% inferior ao apurado na semana anterior 
e ficou 10% acima da média das últimas 
quatro semanas.

os principais compradores foram Japão 
(334,8 mil t), destinos não revelados (170,5 
mil t), Costa rica (125,2 mil t), Colômbia 
(123,0 mil t) e México (118,7 mil t). Para a 
safra 2016/17, os EUA venderam 131,8 mil 
toneladas para destinos não revelados (105,2 
mil t) e Japão (26,7 mil t).

o resultado total, de 1,066 milhão de 
toneladas, ficou dentro do intervalo estimado 
por analistas, que previam vendas entre 750 
mil e 1,20 milhão toneladas. os embarques 
do cereal ao exterior somaram 870,7 mil 
toneladas, uma alta de 19% na comparação 
com a semana anterior e de 36% ante a média 
das últimas quatro semanas. os principais 
destinos foram México (353,2 mil t), Japão 
(248,6 mil t), Colômbia (182,3 mil t), Coreia 
do Sul (58,1 mil t) e Taiwan (11,7 mil t).

Farelo de soja - Exportadores 
dos Estados Unidos venderam 171,7 mil 
toneladas de farelo de soja da safra 2015/16 
na semana encerrada em 18 de fevereiro, já 
descontados os cancelamentos, informou o 
USdA. o volume representa alta de 54% ante 
o embarcado na semana passada e de 23% em 
relação à média das últimas quatro semanas. 
os principais compradores foram filipinas 
(81,6 mil t), Colômbia (55,1 mil t), Turquia 

Foto: Reprodução Internet

(40,4 mil t), México (32,6 mil t) e Honduras 
(12,8 mil t). Para entrega em 2016/2017, os 
EUA venderam 9 mil toneladas para Canadá 
(5 mil t) and México (4 mil t).

o volume negociados das duas tem-
poradas ficou dentro das estimativas dos 
analistas, que projetavam vendas entre 100 
e 250 mil toneladas. os embarques de farelo 
ao exterior atingiram 219,9 mil toneladas, 
volume 3% superior ao registrado na semana 
anterior e 16% acima da média das últimas 
quatro semanas. os principais destinos fo-
ram filipinas (99,7 mil t), Turquia (40,4 mil 
t), Colômbia (26,7 mil t), México (22,1 mil 
t) e Canadá (12,3 mil t).

Óleo de soja - os Estados Unidos 
venderam 3,2 mil toneladas de óleo de soja 
da safra 2015/16 na semana encerrada 
no dia 18 de fevereiro, já descontados os 
cancelamentos. o resultado é 75% inferior 
ao registrado na semana passada e de 67% 
inferior à média das últimas quatro semanas. 
o volume ficou abaixo das estimativas dos 
analistas, que projetavam vendas de 5 mil a 
20 mil toneladas.

o principal comprador foi México (2,9 mil 
t). os embarques na semana totalizaram 3,9 
mil toneladas, alta de 11% em relação à semana 
anterior e recuo de 74% ante a média das últi-
mas quatro semanas. os principais destinos 
foram México (3,5 mil t) e Canadá (300 t).

Agricultores norte-americanos devem semear uma área 2,3% maior de milho na safra 2016/2017 

algodão - Quanto ao algodão, os Estados Unidos venderam 110,6 mil fardos do 
item da safra 2015/2016 na semana encerrada em 18 de fevereiro. o resultado representa 
queda de 64% na comparação com a semana anterior e de 52% ante a média das últimas 
quatro semanas. os principais compradores foram China (21,2 mil fardos), indonésia (17,3 
mil fardos), Turquia (15,7 mil fardos), vietnã (13,5 mil fardos) e Colômbia (7,7 mil fardos).

Para 2016/2017, foram comercializados 18,7 mil fardos, para Mé-
xico (12,0 mil fardos), Guatemala (10,6 mil fardos) e Japão 
(1,6 mil fardos). Cancelamentos foram feitos por Turquia 

trigo - os Estados Unidos vende-
ram 387,9 mil toneladas de trigo da safra 
2015/16, já descontados os cancelamentos, 
na semana encerrada em 18 de fevereiro. 
o resultado está 53% acima do registrado 
na semana anterior e é 77% maior ante a 
média das últimas 4 semanas. os principais 
compradores foram destinos não revelados 
(133,1 mil t), Japão (98,0 mil t), China (57,5 

mil t), México (22,0 mil t), Colômbia (18,5 
mil t) e Peru (16,8 mil t).

Para 2016/17, foram vendidas 98,3 mil 
toneladas para México (47,5 mil t), Hon-
duras (19,0 mil t), destinos não revelados 
(16,0 mil t), Peru (8,8 mil t) e itália (7,0 mil 
t). o resultado total das duas safras, de 486,2 
mil toneladas, ficou acima das estimativas 
dos analistas, que projetavam um resultado 
entre 200 e 350 mil toneladas.

os embarques atingiram 230 mil tone-
ladas no período, 32% abaixo da semana 
anterior e 27% inferior à média das últimas 
quatro semanas. os principais destinos 
foram México (103,5 mil t), Japão (89,8 mil 
t), Coreia do Sul (17,0 mil t), Brasil (16,5 mil 
t) e Burma (1,0 mil t).

(4,4 mil fardos) e Peru (1,1 mil fardos). os embarques 
do produto ao exterior somaram 171,5 mil fardos, 
aumento de 5% na comparação com o reportado na 
semana anterior, mas recuo de 7% ante a média das 
últimas quatro semanas.

os principais destinos foram vietnã (34,8 
mil fardos), Turquia (31,0 mil fardos), México 
(19,6 mil fardos), Tailândia (15,9 mil fardos) 
e China (10,4 mil fardos).
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usda Estima produção rEcordE dE 
carnEs dE franGo E suína nos Eua

o departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos 
(USdA) projetou produção 
recorde de carnes de frango 
e suína durante o fórum 

Agricultural outlook, que ocorre nesta 
quinta-feira (25/2) e sexta-feira (26/2), em 
Arlington, no Estado norte-americano da 
virginia.

Segundo o USdA, os EUA produzirão 
41 bilhões de libra-peso (18,60 milhões de 
toneladas) de carne de frango e 25 bilhões 
de libras-peso (11,34 milhões de tonela-
das) de carne suína em 2016, aumento de 
2,5% e 2,2% ante 2015, respectivamente. A 
produção de carne bovina deve aumentar 
3,8%, para 24,6 bilhões de libras-peso (11,16 

milhões de toneladas), mas esse volume não 
é recorde, ficando abaixo dos 26,2 bilhões 
de libras-peso (11,88 milhões de toneladas) 
de 2011.

Embora a produção total de carnes nos 
EUA também deva alcançar um recorde, de 
97,4 bilhões de libras-peso (44,18 milhões 

de toneladas), em 2016, processadores e 
criadores devem ter algum alívio em con-
sequência do aumento das exportações. 
o dólar forte, a lentidão de embarques na 
Costa oeste e o surto de gripe aviária con-
tribuíram para desacelerar as exportações 
de carnes norte-americanas em 2015.

Contudo, o aumento da oferta resultante 
e os preços mais baixos devem tornar as 
carnes suína, de frango e bovina dos EUA 
mais atrativas no mercado internacional 
este ano, conforme o economista-chefe do 
USdA, robert Johansson.

gripe aviária - o surto de gripe 
aviária nos Estados Unidos custou cerca 
de US$ 200 milhões em perus e frangos 
sacrificados no ano passado, mas os plan-
téis dessas aves estão se recuperando, de 
acordo com o departamento de Agricultura 
do país (USdA). durante um fórum anual 
em Arlington, virginia, o USdA disse que 
a produção de carne de peru deve alcançar 
2,7 milhões de toneladas neste ano, apenas 
9 mil toneladas abaixo do recorde estabe-
lecido em 2012.

o número de galinhas poedeiras tam-
bém está se recuperando, mas em ritmo 
mais lento. Segundo o USdA, a produção 
de ovos frescos deve aumentar cerca de 
4% em relação ao ano passado, para 7,05 
bilhões de dúzias, mas ainda ficará abaixo 
dos níveis de 2013 e 2014.

Foto: Reprodução Internet

Surto de gripe aviária 
causou perdas de 
US$ 200 milhões com 
sacrif ícios de animais

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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ExportaçõEs dE carnE bovina 
in natura Em ms caEm 32%
As vendas internacionais de 

carne bovina in natura em 
Mato Grosso do Sul soma-
ram 7,5 mil toneladas no mês 
de janeiro, volume que é 32% 

menor que as negociações registradas em 
dezembro, quando os embarques totaliza-
ram aproximadamente 11 mil toneladas. As 
informações foram divulgadas no último 
informativo Casa rural, elaborado pelo 
departamento de Economia do Sistema 
famasul - federação da Agricultura e Pe-

Com a aceleração da colheita de soja, 
o plantio do milho segunda safra, o 
safrinha, ganha impulso em Mato 

Grosso do Sul e as primeiras projeções 
da Associação dos Produtores de Soja do 
estado (Aprosoja/MS) já indicam aumento 
de área e de produção do cereal.

Segundo a mais recente circular do Sis-
tema de informação Geografia do Agrone-

cuária de MS.
  Para a gestora do departamento 

Econômico do Sistema famasul, Adriana 
Mascarenhas, o resultado é reflexo do 
atual momento econômico vivido pelos 
principais compradores da carne bovina sul
-mato-grossense. “A rússia, um dos nossos 
principais destinos, reduziu as importações 
devido ao preço do petróleo que tem caído 
nos últimos meses”. 

 Em comparação com o mesmo período 
do ano passado, quando as exportações de 

gócio (Siga), da Aprosoja/MS, os produtores 
do estado devem ampliar em cerca de 4% 
a área de cultivo do milho safrinha nesta 
temporada em relação a anterior, passando 
de 1,700 milhão de hectares para 1,790 
milhão de hectares.

Com esse aumento de área, a expecta-
tiva é que produção cresça em um patamar 
próximo, 4,1%, subindo das 9,040 milhões de 

carne bovina totalizaram 8,9 mil toneladas, 
o crescimento das comercializações exter-
nas atingiu 16,2%. “Apesar desses números, a 
tendência é de um aquecimento nas vendas 
internacionais do setor, considerando que 
o dólar valorizado deve deixar o nosso pro-
duto mais competitivo”, salienta Adriana.

  A receita das exportações atingiu r$ 
29,2 milhões, valor que é cerca de 36% 
menor que o faturamento de dezembro, 
de US$ 39,2 milhões. o principal destino 
dos embarques, no período analisado, foi o 

toneladas do ciclo passado para 9,500 milhões, 
ou seja, meio milhão de toneladas a mais.

Confirmadas essas projeções, devem ser 
batidos nesta safrinha os recordes históricos 
de área cultivada e produção do cereal em 
Mato Grosso do Sul.

desta nova safrinha, a Aprosoja/MS 
aponta que 32,3% da área prevista com o 
cereal já foi semeada. o trabalho está mais 

Egito  que respondeu por 20,3% das vendas, 
seguido pelo Chile, com 17,6% e, em terceiro 
lugar, com 17,1%, a rússia.

  de acordo com o último informativo 
Casa rural, os abates de bovinos somaram 
288,5 mil animais em janeiro deste ano, 9,2% 
a mais que as 264 mil cabeças abatidas em 
dezembro. Acesse http://zip.net/bmsXqH 
e leia no relatório na íntegra.  

acelerado nas regiões sudeste e sudoeste, 
onde a média é de 36,4% do total previsto 
já plantado, enquanto que segue em ritmo 
menor, no centro e norte do estado, com 
média de 14,9%.

o município que está com a semeadura 
mais adiantada é Aral Moreira, a 373 qui-
lômetros deCampo Grande, com 55% de 
áreas plantadas.

Foto: Famasul

ms dEvE aumEntar Em mEio milhão dE tonEladas produção da safrinha

http://www.leilogrande.com.br/agenda.aspx
http://www.intercorte.com.br
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pErspEctivas para o mErcado pEcuário sErão 
abordadas no circuito pEcuário Em paranaíba 

A análise é da gestora do de-
partamento de Economia do 
Sistema famasul - federação 
da Agricultura e Pecuária de 
MS, Adriana Mascarenhas, 

fazendo referência ao assunto que será 
abordado durante o Circuito Pecuário - 
Sistema famasul, que acontecerá no dia 05 
de março, em Paranaíba.

 o evento contará com a palestra do 
diretor presidente da Scot Consultoria, 
Alcides Torres, que falará sobre as ‘Pers-
pectivas do Mercado Pecuário’. o Circuito 
será realizado no Tartesal da Leilosin Leilões 
rurais, do Parque de Exposições daniel 
Martins ferreira, a partir das 08h30, com o 
tema ‘Criando oportunidades, construindo 
soluções”.

Para Adriana, o tema do evento é per-
tinente porque municiará o produtor rural 
com informações que ele deve utilizar para 

a gestão de sua propriedade, na tomada de 
decisões de compra e venda. “A nossa expec-
tativa é que o mercado pecuário continue 
positivo em 2016. A oferta de carne bovina 
se manterá restrita e, apesar do consumo 
interno estar aquém do esperado, a espe-
rança está nas exportações do setor, que 
devem registrar elevação ao longo do ano”.

os motivos que justificam essa expec-
tativa de aumento nas vendas externas, na 
avaliação da gestora, são: o dólar em alta, 
dando competitividade à produção nacio-
nal; reabertura dos mercados saudita, chinês 
e iraniano; a liberação das exportações 
brasileiras de carne bovina in natura aos 
EUA; entre outros fatores. “os estoques nas 
câmaras frias estão ajustados à demanda e 
existe também um prognóstico de aumento 
nas vendas em curto prazo. A projeção de 
reversão para o ciclo de ofertas é para 2017”, 
acrescenta a economista.

Apesar da projeção de preços positivos, 
Adriana chama a atenção para os custos de 
produção que também estão em ascensão. 
“os gastos aumentaram em uma proporção 

maior que o valor da arroba do boi gordo. 
Com isso, a margem está mais estreita, de-
vido ao preço do boi magro e à cotação da 
suplementação mineral, que é importada”.

A expectativa para 2016 é de um cenário positivo para o 
mercado pecuário brasileiro e sul-mato-grossense. 

Foto: Divulgação

Foto: Aprosoja MS

Cerca de 75% das plantações 
precisam total ou parcialmente 
do trabalho de insetos como 
abelhas e borboletas

onu alErta sobrE o dEsaparEcimEnto dE polinizadorEs E pEdE mEdidas urGEntEs

Uma grande gama de fatores está 
contribuindo para o desapareci-
mento de animais polinizadores 

no mundo todo, o que ameaça a produção 
de alimentos para o ser humano, revelou 
nesta sexta-feira (26/2)  um relatório do 
organismo da organização das Nações 
Unidas (oNU) encarregado de proteger a 
biodiversidade.

o documento da Plataforma intergover-
namental sobre Biodiversidade e Serviços 
de Ecossistemas (iPBES) identificou uma 
série de medidas que governos e o setor 
privado deveriam tomar de forma “urgente” 
para remediar o desaparecimento animais 
como abelhas, borboletas e alguns mais 
complexos como as aves.

de acordo com o vice-presidente do 
iPBES, robert Watson, não existe um fator 
único que seja responsável pelo desapare-
cimento dos polinizadores.

“Há uma série de razões que explicam 
o declive, como a mudança do uso do solo, 
o uso de pesticidas e a mudança climática. 
Não se pode dizer que há uma ameaça 
maior que outra para cada animal polini-

zador ou para cada lugar do mundo onde 
estão desaparecendo. É um conjunto de 
ameaças”, disse.

o relatório, intitulado “Avaliação Te-
mática sobre Polinizadores, Polinização 
e Produção de Alimentos”, é o primeiro 
feito pelo iPBES e é fruto de dois anos de 
trabalho do organismo da oNU que foi 
fundado há quatro e é integrado por 124 
países, incluindo o Brasil.

Existem milhares de espécies que são po-
linizadoras, animais que transportam pólen 
do órgão masculino de uma flor ao estigma, o 
órgão feminino, o que permite a fertilização. 
Nos últimos anos, os cientistas observaram 
o alarmante desaparecimento das abelhas, 
das que existem mais de 20 mil espécies 
silvestres, e borboletas, especialmente na 
Europa ocidental e na América do Norte, o 
que foi atribuído a pesticidas e ao crescente 
uso de plantas modificadas geneticamente.

o relatório confirmou que pesticidas, in-
cluindo os neonicotinoides - quimicamente 
relacionados à nicotina -, representam uma 
ameaça mundial para os polinizadores, 
apesar de seus efeitos em longo prazo ainda 
não serem conhecidos.

o iPBES destacou a importância eco-
nômica dos organismos polinizadores ao 
assinalar no estudo que 75% dos cultivos 
para alimentos do mundo dependem, 
pelo menos parcialmente, da existência de 

polinizadores. o valor anual dos cultivos 
diretamente afetados por polinizadores 
é estimado entre US$ 235 bilhões e US$ 
577 bilhões.

“os polinizadores são grandes colabo-
radores da produção mundial de alimentos 
e segurança nutricional”, disse vera Lúcia 
imperatriz fonseca, professora de Ecologia 
no instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo e uma das diretoras do rela-
tório de iPBES.

Segundo ela, o relatório “oferece opções 
sobre o que fazer de acordo com o proble-
ma específico de cada lugar do mundo em 
relação aos polinizadores, a polinização e a 
produção de alimentos”. Entre as soluções 
estão a criação de uma maior diversidade dos 
habitat dos polinizadores tanto no ambiente 
rural quanto no urbano, o apoio a práticas 
tradicionais de rotação de cultivo e manu-
tenção de áreas não exploradas e a redução 
da exposição dos polinizadores a pesticidas.

o professor holandês Koos Biesmeijer, 
um dos autores do relatório, reconheceu que 
existem “vazios de conhecimento” com rela-
ção com a finalidade dos pesticidas e outros 
fatores que impactam negativamente nos po-
linizadores. “Embora não saibamos tudo, em 
muitos casos, há claras conclusões”, afirmou.

A professora da USP, por sua vez, des-
tacou a gravidade da situação. “deveríamos 
atuar agora para deter o declive dos polini-

Foto: Divulgação Bayer

zadores”, afirmou.
Já o vice-presidente do iPBES acres-

centou que todas as ações, desde as que 
podem ser tomadas por agricultores até 
às que podem ser feitas pelos governos, 
poderiam começar o quanto antes. “Não 
precisamos de novas tecnologias. Todas 
estas são opções que podem nos ajudar a 
sair na frente”, alertou.

Ele deu com exemplo o efeito negativo 
que têm as grandes extensões de mono-
culturas.

“Necessitamos uma agricultura mais 
sustentável. Eliminemos esses enormes 
extensões de monoculturas e asseguremos 
que estão salpicadas com zonas de habitat 
natural que atrairão os polinizadores nos 
campos de cultivo”, concluiu.
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do enfrenta dificuldades no controle 
de doenças, afetando a lucratividade 
do produto rural e comprometendo a 
economia nacional. Entre as doenças 
de dif ícil controle em trigo destacam-
se a giberela e a brusone. Em busca de 
soluções, o Brasil vai sediar, simultane-
amento, dois eventos reunindo o que há 
de melhor no mundo em conhecimento 
e pesquisa sobre giberela e brusone. A 
submissão de trabalhos científicos pode 
ser feita até o dia 11 de março. A gibe-
rela e a brusone são doenças causadas 
por fungos que atacam as espigas dos 
cereais de inverno sob condições de 
alta temperatura e chuvas frequentes 
no período do espigamento.

siF 100 anos - Para comemorar 
o centenário do Serviço de inspeção 
federal (Sif), o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
homenageou na cerimônia realizada dia 
(24 fev), quatro fiscais federais agrope-
cuários que deram importantes contri-
buições para o serviço de inspeção. o 
ministério também premiou os estabele-
cimentos com registro mais antigos nas 
áreas de carne, pescado, ovos, leite e mel 
com troféu comemorativo dos 100 anos 
do Sif. Na cerimônia, a ministra Kátia 
Abreu entregou os diplomas de honra ao 
mérito aos fiscais federais agropecuários 
que trabalharam no serviço de inspe-
ção federal pela dedicação, iniciativa e 
atuação, garantindo alimentos seguros 
para todos os brasileiros. 

c a l e n dá r i o  ag r í c o l a 
Março (Ms) - Plantio: Cana-de-a-
çucar, milho (2ª safra), trigo. Colheita: 
Amendoim, arroz, mandioca e milho 
(1ª safra).

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
ZiKa Zero - A ministra Kátia 

Abreu (Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento) afirmou no último dia 19, que 
o governo federal trabalha para aumen-
tar a produção do inseticida biológico 
Bt-horus, desenvolvido pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). o produto é capaz de matar 
as larvas do mosquito Aedes aegypti – 
transmissor de dengue, febre chikun-
gunya e zika - sem prejudicar a saúde 
das pessoas e dos animais domésticos. 

ZiKa Zero 2 - No dia Nacional de 
Mobilização da Educação contra o Zika, 
a ministra Kátia Abreu (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) também 
disse que o maior exército contra a pro-
liferação do mosquito Aedes aegypti é 
a educação. Ela esteve em duas escolas 
de Goiânia e falou sobre a importância 
de combater o nascimento do inseto – 
transmissor dos vírus da zika, dengue 
e da febre chikungunya. A alunos e 
professores, Kátia Abreu afirmou que 
a escola tem o grande papel ao alertar 
as famílias. 

seMinário - A ministra Kátia 
Abreu (Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento) afirmou na quinta feira dia (18) 
que a pasta trabalha para que a defesa 
agropecuária brasileira seja reconhecida 
como uma das melhores do mundo. Em 
seminário promovido pela Secretaria 
de defesa Agropecuária do Mapa, ela 
reforçou o compromisso com a sanidade 
dos produtos agrícolas e pecuários. A 
Secretaria de defesa Agropecuária, 
disse a ministra aos gestores da pasta, 
trabalha para ser uma “escola” diante 
de outros países.

trigo - o cultivo de trigo no mun-

Dê sua opinião: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. Um forte abraço. Até mais!

Embrapa Gado dE cortE 
rEaliza dinapEc E ofErEcE 
várias oficinas Em março

de 9 a 11 de março, 15 temas 
serão explorados em oficinas 
durante a dinâmica Agrope-
cuária (dinapec), na vitrine 
tecnológica da Embrapa 

Gado de Corte, em Campo Grande (MS). 
“o objetivo é apresentar, na prática, algumas 
tecnologias voltadas para o campo, onde os 
participantes poderão interagir com os pes-
quisadores e aprender um pouco mais sobre 
o tema”, diz a supervisora de Transferência 
de Tecnologia, Thaís Amaral. 

Para cada oficina serão disponibilizadas 
entre 30 e 40 vagas e serão ministradas 
pela Embrapa em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem rural (Senar/
MS), Serviço Social do Comércio (Sesc) e 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS). 
As inscrições poderão ser feitas em breve. 
Todas as informações sobre a dinapec pode 
sem obtidas no endereço eletrônico:  https://
www.embrapa.br/dinapec-2016

da parceria entre Embrapa Agrope-
cuária oeste (dourados, MS) e Agência 
de desenvolvimento Agrário e Extensão 
rural (Agraer) serão oferecidas oito oficinas 
voltadas à produção sustentável do leite, na 
qual o público-alvo é a agricultura familiar. 
o Senar oferece oficinas de primeiros 
socorros e de regulagem e utilização de 
pulverizador tratorizado.  

“o Sesc é responsável pela oficina de 
combate ao desperdício e aproveitamento 
integral de alimentos, com público-alvo 
variado desde a dona de casa a produtores 
rurais, que podem aplicar os ensinamentos 
em suas propriedades, nas cantinas e casas 
de funcionários”, acrescenta Thaís.

A Embrapa Agroindústria de Alimentos 
(rio de Janeiro) será responsável pela oficina 
de boas práticas de fabricação, e o Sebrae 
sobre custos para produzir no campo, ten-
do como público-alvo produtores rurais, 
técnicos e estudantes.
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Oficina de Boas Práticas de Fabricação na Dinapec 
2015

http://www.estanciatoquedemidas.com.br
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circuito intErcortE 2016 
comEça dia 02, Em cuiabá

Cuiabá, capital mato-grossense, 
recebe a primeira etapa da edição 
de 2016 do Circuito interCorte. 

o Centro de Eventos Pantanal será palco, 
nos dias 02 e 03 de março, do evento que 
percorre os principais polos de produção 
pecuária do País para disseminar tecnologia 
e fomentar discussões sobre a cadeia pro-
dutiva da carne. Promovida pela Acrimat 
- Associação dos Criadores de MT e pela 
verum Eventos, a etapa de Cuiabá do Cir-
cuito interCorte chega a sua quinta edição.

o evento engloba dois dias de workshop 
com palestras e debates e uma feira de ne-
gócios com empresas de referência do setor. 
o tema do Circuito interCorte deste ano 
é: A pecuária de Ponta a Ponta, e reunirá 
os maiores especialistas de setores como 
tecnologia, genética, fazenda, frigorífico, 

preparamos e possam sair com novas infor-
mações e conceitos para seus negócios”, afirma 
Carla Tuccilio, diretora da verum Eventos.

Feira de negÓcios - Além de 
participar das palestras e debates, os par-
ticipantes do evento poderão conhecer as 
novidades apresentadas pelas empresas na 
feira de negócios. Estão confirmadas para 
a etapa de Cuiabá as empresas Minerva 
foods, dSM Tortuga, dow AgroSciences, 
JBS, ourofino, Prodap, Nutron, Novanis, 
Beckhauser, Estância Celeiro, ABS Pecplan, 
rubbertank, Cri Genética, romancini, 

Associação dos Criadores de Senepol do 
Brasil, Associação dos Criadores do vale do 
Arino - Acrivale, Sindicato rural de Juara,  
deltagen, Trouw Nutrition, Casale e real H.

iMac - A programação do Circuito 
interCorte também contará com o lança-
mento oficial, no dia 02 de março, do iMAC, 
instituto que irá promover a carne bovina e 
contar com um selo que vai atestar a qua-
lidade do produto. Entre as finalidades do 
iMAC está o desenvolvimento de pesquisas 
e tecnologias para padronização de carcaças 
e melhoria na qualidade da carne, além de 
garantir um controle rigoroso na pesagem 
das carcaças e rastreabilidade da carne. o 
iMAC será um Serviço Social Autônomo, 
de interesse coletivo e de utilidade pública e 
será vinculado, por cooperação, à Secretaria 
de desenvolvimento Econômico (Sedec).

o secretário de desenvolvimento Econô-
mico, Seneri Paludo, explica que o iMAC irá 
fortalecer e agregar valor à carne produzida 
aqui e com isso, Mato Grosso poderá ter acesso 
a mercados consumidores exigentes somando, 
assim, maior receita para toda a cadeia produ-
tiva.“Um dos produtos do iMAC será o selo 
de qualidade da “Carne de Mato Grosso”, que 
atestará a qualidade da nossa carne e abrirá 
marcados importantes e lucrativos”.

beeF WeeK - durante a semana da 
etapa de Cuiabá também ocorrerá a Beef 
Week, que consiste em uma semana de 
fomento ao consumo e à divulgação de 
informações de qualidade sobre a carne 
bovina, como procedência, benef ícios e 
formas de preparo. A Beef Week Cuiabá 
ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de março, nos 
seguintes restaurantes: 

Mahalo Cozinha Criativa, Seu Majó, 
Getulio Grill, rock Burger, varadero Bar 
e restô, Meats Grill, Cozinha dos fundos 
Burger & Co.

Cada espaço gastronômico terá um 
prato especial para a semana. “Queremos 
mostrar que a carne cabe em qualquer estilo 
de bar ou restaurante. Enquanto o setor 
produtivo se une no Circuito interCorte 
para discutir melhorias e aprimorar a qua-
lidade da carne, a cidade celebra”, explica 
Carolina Porto Paes Barreto, responsável 
pela organização da Beef Week.

distribuição e consumidor.
“Cuiabá é a cidade que reúne as me-

lhores condições para ‘lançar o Circuito 
interCorte’, já que é a capital do estado com 
maior rebanho no país. o evento, em Mato 
Grosso, reúne informações fundamentais  
num momento em que precisamos produzir 
mais em áreas cada vez menores. Levar essa 
tecnologia e conhecimento ao nosso público 
é essencial para a sustentabilidade e ma-
nutenção do negócio”, afirma francisco de 
Sales Manzi, superintendente Associação 
dos Criadores de Mato Grosso, Acrimat.

“Este ano, mais uma vez, optamos por 
iniciar o Circuito interCorte em Cuiabá, 
pois sabemos a importância que o estado de 
Mato Grosso tem para a pecuária brasileira. 
Espero que os produtores da região aprovem 
novamente a programação de palestras que 

Evento será no Centro de Eventos do Pantanal e 
terá como tema “A pecuária de ponta a ponta”.

http://www.estanciatoquedemidas.com.br

