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A soma total da receita 
de exportações da 
avicultura brasileira 
(incluindo frangos, ovos, 
perus, patos e marrecos, 
pintos e ovos férteis) 
deverá chegar a US$ 
8,58 bilhões. 

    

brAsil ApostA em 
AberturA de novos 
mercAdos pArA 
fAturAr us$ 8 
bilhões em 2014

Pouco após superar a meta anual de 
faturar US$ 6 bilhões com a exportação 
de carne bovina, o Brasil já definiu um 
novo desafio para 2014: alcançar a mar-
ca de US$ 8 bilhões em faturamento. 
Página 5.

preços domésticos 
do milho sobem 
com exportAções e
Ação do governo

fundo propõe 
plAtAformA de 
trAbAlho conjuntA 
contrA zoonoses

os preços do milho no mercado 
f ísico brasileiro se recuperaram nas 
últimas semanas, impulsionados por 
exportações aquecidas, câmbio favo-
rável e programas do governo para 
incentivo ao escoamento.  Página 6.   

Página 12.   

o número será 2,6% maior 
em relação ao saldo do 
ano passado, de acordo 
com levantamentos feitos 
pela União Brasileira de 

Avicultura (UBABEF).  As vendas externas 
totalizaram 3,735 milhões de toneladas en-
tre janeiro e novembro de 2013, resultado 
1,1% menor em relação ao mesmo período 
do ano passado. Continua na página 3.

demAndA pelo ArábicA deve 
crescer com AltA do robustA
A diferença de preços cada vez menor 

entre os cafés arábica e robusta 
tende a impulsionar a demanda pela 

primeira variedade. Fundos de investimento 
dizem que as torrefadoras já estão se vol-
tando para o arábica, geralmente mais caro 
e de melhor qualidade, e que essa procura 
deve crescer com o spread se estreitando 
dia após dia. Em dezembro, a diferença 

entre as cotações do arábica, negociado na 
Bolsa de Nova York (iCE Futures US), e as 
do robusta, na Bolsa de Londres (Euronext 
Liffe), chegou a 28 centavos de dólar por 
libra-peso, a menor desde outubro de 2008. 
Continua na página 4.

Diferencial menor de preço deve 
estimular compras do café de 

melhor qualidade
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No último leilão da plata-
forma Global dairy Trade 
(GdT), realizado no dia 3 
de dezembro, os preços dos 
lácteos subiram em média 

3,9% em relação ao leilão anterior (19/11).
Considerando todos os produtos nego-

ciados, o preço médio foi de U$$4.973,00 
por tonelada.

Foram vendidas 51,99 toneladas de pro-
dutos lácteos, 0,6% menos na comparação 
com o volume negociado no leilão anterior, 
que foi de 52,29 toneladas.

Para o leite em pó integral o preço vol-
tou a subir após três quedas consecutivas e 
atingiu US$5.035 por tonelada, uma alta de 
3,4% frente à última quinzena e de 58,8% em 
relação ao mesmo período do ano passado 
(US$3.170 por tonelada). Veja na figura 1.

Com relação ao leite em pó desnatado, 
a alta frente ao último leilão foi de 5,6%. 
o produto ficou cotado em US$4.791 por 
tonelada. Em relação a 2012 os preços estão 
42,5% maiores.

Apesar do aumento da produção na 
Nova Zelândia nos últimos meses, o mer-
cado está firme. A demanda no mercado 
mundial, para entrega imediata, está aque-
cida e maior que a oferta.

Na Nova Zelândia, maior exportador 
do mundo, a captação de leite está subindo 
desde julho. É o período de safra. o pico de 
produção ocorre normalmente no último 
trimestre do ano.

Segundo a Associação de Laticínios da 
Nova Zelândia (dCANZ), o país produziu 
2,61 bilhões de litros de leite em setembro, 
últimos dados divulgados, 7,4% mais em 

relação a igual mês de 2012. de janeiro a 
setembro a Nova Zelândia produziu 11,31 
bilhões de litros.

CoNSidERAçÕES FiNAiS - A deman-
da aquecida deverá manter os preços dos 
lácteos em patamares elevados no mercado 
internacional.

Pontualmente, o final do ano é um pe-
ríodo de menor demanda e menor ritmo 
de negociação. Este fato poderá esfriar o 
mercado em dezembro deste ano e janeiro 
do ano que vem.

de qualquer maneira, a China e alguns 
países do oriente Médio estão com uma 

demanda bastante aquecida.
Cabe destacar que foram verificados au-

mentos de preços também para os contratos 
futuros. A alta foi de 3,6% para os produtos 
lácteos com entrega em janeiro de 2014 e 
de 3,8% e 4,8% para entregas em fevereiro 
e março do ano que vem, respectivamente.

Para 2014 a expectativa é de aumento da 
produção de leite nos principais produtores 
mundiais.

A Nova Zelândia, a União Europeia e os 
Estados Unidos dão sinais de recuperação.

(*) RAfAel RibeiRo é zootecnista e 
analista de mercado da Scot Consultoria.

demAndA AQuecidA dá 
sustentAção Aos preços 
dos lácteos no mercAdo 
internAcionAl

Por RAfAel RibeiRo*

Figura 1. Preços médios do leite em pó integral nos leilões GDT, em US$/tonelada. Fonte: Global Dairy Trade 
/ Compilado e adaptado pela Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br
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Já em receita, houve crescimento de 
3,9% nos onze primeiros meses do 
ano, com US$ 7,880 bilhões. o pre-
sidente da UBABEF, Francisco Turra, 
explica que houve forte retração na 

receita dos embarques de ovos e carne de 
peru, minimizados no saldo geral pelo bom 
desempenho das exportações de carne de 
frango e material genético.

“Especialmente em ovos, fomos forte-
mente influenciados por problemas buro-
cráticos, que suspenderam as exportações 
para Angola, principal importador do 
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chinA comprA 84,78% de todA A 
sojA exportAdA por ms em 2013

Mato Grosso do Sul exportou 2,279 
milhões de toneladas de soja em 
grãos no acumulado de janeiro a 

novembro deste ano. do total, o equivalente 
a 84,78% foram vendidas para a China. os 

Paranaguá foi a 
principal porta de 
saída do produto com 
orgiem no estado

dados foram divulgados pela Associação 
dos Produtores de Soja do estado (Aprosoja/
MS), com base nos números do Ministério 
do desenvolvimento, indústria e Comércio 
Exterior (Mdic).

Em receita, as vendas o mercado chinês 
resultaram em US$ 1,017 bilhão, 84,65% 
do faturamento total com a exportação da 
commodity no período.

"A comercialização da soja com o país 
asiático este ano foi tão expressiva para 
Mato Grosso do Sul, que o resultado finan-
ceiro dessa operação foi responsável por 

20,56% de todas as exportações do estado 
nestes 11 meses, que totalizaram US$ 4,946 
bilhões", informou a nota da Aprosoja/MS.

Paranaguá - o principal caminho para a 
exportação da soja sul-mato-grossense é o 
porto de Paranaguá, no Paraná, de acordo 
com a entidade, também com base em dados 
do governo. Pelo terminal foram escoadas 
entre janeiro e novembro de 2013 929,747 
mil toneladas, 40,78% do volume total.

Em seguida, aparecem o porto de São 
Francisco do Sul (SC), com 706,532 mil 
toneladas (30,98%), o porto de Santos (SP), 
com 634,212 mil toneladas (27,81%) e Rio 
Grande (RS), com 9,413 mil toneladas 
(0,41%).

AviculturA brAsileirA deve 
exportAr us$ 8,5 bi em 2013

segmento brasileiro, além do aquecimento 
do mercado interno.  o crescimento em vo-
lume das exportações de material genético 
e o bom desempenho das exportações de 
carne de frango garantiram o saldo geral 
positivo para a avicultura”, destaca Turra.

Para 2014, a UBABEF estima um cres-
cimento entre 3% e 4% no volume total da 
produção nacional de carne de frango em 
relação ao resultado deste ano.  Sobre as 
exportações, espera-se para o próximo ano 
um crescimento entre 2% e 2,5% sobre os 
volumes embarcados de 2013.

“o crescimento da produção deverá se 
descolar das exportações, diante da possi-
bilidade de um aquecimento do mercado 
interno com os grandes eventos interna-
cionais. A expectativa é que políticas de 
governo voltadas para o abastecimento 

interno durante a Copa favoreçam o 
consumo de produtos avícolas dentro do 
Brasil, recuperando níveis de produção 
equivalentes ao de 2012. devemos ter um 
crescimento constante, seguro, mas sem 
otimismo excessivo”, destaca Turra.

A expectativa é que as exportações do setor avícola 
nacional atinjam o total de 4,082 milhões de 
toneladas exportadas, resultado 1,35% menor em 
relação ao volume obtido em 2012

Foto: Escola Britannica
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comerciAlizAção de cAfé chegA A 55% dA sAfrA 2013/2014

demAndA pelo ArábicA deve 
crescer com AltA do robustA

o Brasil comercializou 55% da safra 
de café 2013/2014 até o último 
dia 30 de novembro. o número 

está no levantamento divulgado pela 
consultoria Safras e Mercado. No período 
anterior, a comercialização estava um 
pouco maior: 56% as produção estavam 

A diferença de preços cada 
vez menor entre os cafés 
arábica e robusta tende a 
impulsionar a demanda 
pela primeira variedade. 

Fundos de investimento dizem que as 
torrefadoras já estão se voltando para o 
arábica, geralmente mais caro e de melhor 
qualidade, e que essa procura deve cres-
cer com o spread se estreitando dia após 
dia. Em dezembro, a diferença entre as 
cotações do arábica, negociado na Bolsa 
de Nova York (iCE Futures US), e as do 

comprometidos.
Em relação ao mês de outubro, a co-

mercialização de café avançou seis pontos 
percentuais, de acordo com o levantamen-
to. As vendas alcançaram 28,96 milhões 
de sacas de 60 quilos até o final do mês 
passado.

robusta, na Bolsa de Londres (Euronext 
Liffe), chegou a 28 centavos de dólar 
por libra-peso, a menor desde outubro 
de 2008.

"Com a produção de robusta diminuin-
do, para onde as torrefadoras irão? Para 
o arábica", diz o presidente da corretora 
Hackett Financial Advisors, Shawn Hackett. 
Joseph Fernandes iii, vice-presidente da 
corretora e torrefadora Socafe comple-
menta que, "com o robusta superestimado, 
muitas (empresas) estão voltando a usar as 
fórmulas originais (com arábica) em seus 

“depois de um começo de mês travado e 
preocupante, a melhora no preço e a maior 
flexibilidade do vendedor ajudou a ativar 
os negócios e dar ritmo à comercialização”, 
comentou o analista Gil Barabach, em nota 
divulgada pela consultoria.

o estado que lidera a comercialização 

produtos". A troca pelo robusta ocorreu 
em 2011, quando o spread arábica/robusta 
era bem maior.

A forte valorização do robusta vem 
desde novembro, quando o tufão Haiyan 
prejudicou a safra do Vietnã, o maior 
exportador mundial da variedade. Alguns 
produtores também estão no aguardo de 
preços ainda mais altos e, com isso, travam a 
comercialização do grão. desde novembro, 
a alta acumulada do robusta já é de 24%.

Analistas e investidores comentam que 
uma demanda mais consistente por arábica 

de café no Brasil é Minas Gerais, com 13 
milhões de sacas vendidas. Em seguida, 
aparecem Espírito Santo (9 milhões de 
sacas) e São Paulo (2 milhões). do total 
negociado até agora, 19,21 milhões de sacas 
são de café arábica e outros 9,75 milhões 
de conillon.

deve reduzir o superávit global da commo-
dity. Na safra vigente, que se encerra em 
30 de setembro do ano que vem, a oferta 
deve superar a demanda em 4 milhões de 
sacas de 60 kg, conforme a organização 
internacional do Café (oiC).

o mercado já refletiu essa perspectiva 
e impulsionou os futuros do arábica para 
o maior patamar em dois meses. Muitos 
especuladores também já reduziram suas 
apostas de queda de preços.

o mercado de arábica movimenta US$ 
6,3 bilhões.

Diferencial menor 
de preço deve 

estimular compras 
do café de melhor 

qualidade
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Para atingir este resultado, a As-
sociação Brasileira da indústria 
Exportadora de Carne (ABiEC) 
aposta na manutenção de seu 
status sanitário, assim como da 

parceria com importantes mercados como 
Hong Kong e Venezuela, que registraram 
um crescimento de 70% e 86% entre janeiro e 

brAsil ApostA em AberturA de novos 
mercAdos pArA fAturAr us$ 8 bi em 2014

novembro de 2013. Estes mercados, ao lado 
de Rússia e União Europeia, estão no topo 
do ranking de países que mais importaram 
a carne bovina brasileira.

 o Brasil também prevê a abertura de no-
vos mercados ainda no primeiro semestre do 
ano que vem. “Teremos uma agenda bastante 
cheia nos próximos meses, recebendo missões 
da China ainda em dezembro e Arábia Saudita 
em fevereiro. Também temos indicativos de 
que as negociações com o mercado americano 
deverá avançar, o que nos permite contar com 
a abertura de ao menos um grande mercado 
ainda na primeira metade do ano”, explica 
Antônio Jorge Camardelli (foto), presidente 
da ABiEC. Além disso, a Associação realizará 
uma série de ações em parceria com a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações e 
investimentos, a Apex-Brasil, para promover a 
carne brasileira em outros mercados relevan-
tes, como Emirados Árabes, União Europeia, 
Cingapura e irã.

A agenda de crescimento da Associação 
para 2014 passa ainda pelo incremento na 
participação do país em mercados onde já 

comercializa carne, como é o caso do irã, 
Argélia, Marrocos, Angola e Líbia. “A Vene-
zuela e o irã, que já são Top 10 no ranking 
dos mais importantes mercados para os 
produtos brasileiros, também deverão se 
consolidar como parceiros cada vez mais 

importantes, uma vez que são países que 
enfrentam um momento delicado, espe-
cialmente no âmbito alimentar”, afirma 
Camardelli.

o mercado de carne Halal também 
deverá representar oportunidades para 
os frigoríficos brasileiros. A expectativa é 
que o Brasil se torne o primeiro país a ter o 
processo de comercialização de carne Halal 
totalmente online, por meio da tecnologia 
do lacre eletrônico – desenvolvida por uma 
parceria entre ABiEC e Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (USP) – e 
que já está em testes.

 Carne bovina em 2013 - Com vendas 
de US$ 588 milhões em novembro, o Brasil 
ultrapassou a meta estabelecida para o ano 
de 2013 (US$ 6 bilhões). A expectativa agora 
é que as exportações fechem o ano próximo 
de US$ 6,5 bilhões, o que resultaria em um 
crescimento de 12% na comparação com 
2012. Em volume, a ABiEC espera atingir 
um total de 1,5 milhão de toneladas – ou 
seja, um crescimento de 19,5% em relação 
ao ano passado.

Pouco após superar a 
meta anual de faturar 
US$ 6 bilhões com a 
exportação de carne 
bovina, o brasil já 
definiu um novo desafio 
para 2014: alcançar a 
marca de US$ 8 bilhões 
em faturamento

Foto: Wisley Torales / Agroin Comunicação
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os preços do milho no mer-
cado f ísico brasileiro se 
recuperaram nas últimas 
semanas, impulsionados 
por exportações aquecidas, 

câmbio favorável e programas do governo 
para incentivo ao escoamento.

o indicador Esalq/BM&FBovespa do 
milho, medido em Campinas (SP) e que 
serve de referência para negócios em bolsa, 
acumula alta de mais de 6 por cento desde 
o início de novembro, com a saca de 60 kg 
cotada a 26,29 reais na quinta-feira.

Em Sorriso (MT), no coração da prin-
cipal região produtora de milho do país, 
os preços dispararam 33 por cento desde o 
início de novembro. A saca foi negociada a 
12,8 reais na quarta-feira, segundo o Cepea.

"o embarque deste ano será recorde, 
vai superar o ano passado. isso surpreende 
a todos. Esperava-se que, com a safra dos 
EUA, os embarques despencassem", disse 
o analista da consultoria Safras & Mercado, 
Paulo Molinari.

Até o momento, o Brasil embarcou 24,4 

exportAções e progrAmA do governo 
impulsionAm preços domésticos do milho

milhões de toneladas, acima do recorde de 
19,77 milhões de toneladas do ano passado, 
superado já no início de novembro, segundo 
dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex). outubro e novembro foram os 
meses com maior volume de exportações 
do cereal em 2013, com 3,9 milhões de 
toneladas embarcadas em cada um.

As vendas externas têm sido favoreci-
das por um real mais desvalorizado frente 
ao dólar --que torna o milho brasileiro 
competitivo-- e por uma forte demanda 
internacional, após uma quebra de safra 
nos Estados Unidos em 2012/13.

"Tem países que costumam comprar dos 
EUA que ainda estão finalizando compras 
com milho do Brasil", disse o analista Ae-
dson Pereira, da informa Economics FNP.

Nos próximos meses, o mercado in-
ternacional deve receber um grande fluxo 
de milho dos EUA, já que o país acaba de 
encerrar a colheita de uma safra recorde.

Assim, os embarques do Brasil devem 
se manter aquecidos até o fim de janeiro, 
encerramento do ano comercial do milho, 

apontam os especialistas e dados do mercado.
o line-up de navios mostra que pelo 

menos 1,5 milhão de toneladas de milho 
deixará os portos de Santos, Paranaguá e 
São Francisco do Sul entre a quinta-feira e 
o final de dezembro.

"E ainda tem janeiro", lembra Molinari.
outro fator que ajudou a "enxugar" o 

mercado de Mato Grosso, que terminou 
de colher em setembro uma segunda safra 

recorde de milho, foi uma série de leilões 
de Pepro realizada pelo governo.

o Pepro é uma subvenção que oferece 
prêmios para as vendas e subsidia o escoa-
mento de milho, garantindo preço mínimo 
para produtores e movimentando o produto 
para regiões onde há escassez.

os leilões de Pepro se concentraram em 
Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul e 
ajudaram a retirar cerca de 8,8 milhões de 
toneladas do mercado, segundo o governo.

"A forma como foi feito o leilão de Pepro 
ajudou a escoar excedente elevado que exis-
tia no mercado brasileiro de milho", avaliou 
o analista da informa FNP.

os produtores de grãos também estão 
capitalizados, após as últimas safras, com 
boa rentabilidade. "isso permite ele vender 
quando quer, deu uma enxugada no mer-
cado", disse Molinari.

"os preços do milho seguem firmes 
no mercado brasileiro e as negociações 
envolvendo o cereal ocorrem de forma 
pontual", disse nesta sexta-feira o Cepea, 
em sua análise semanal.

Foto: Eduardo Pinho
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seminário de líderes reúne cercA de 200 pessoAs

No mês de dezembro, o sis-
tema oCB/MS promoveu 
o Seminário de Líderes, 
no Auditório Germano 
de Barros no Centro de 

Convenções Rubens Gil de Camillo. Esse 
evento encerrou o calendário de atividades 
do sistema cooperativista de MS e teve o 
objetivo de ampliar o acesso das coopera-
tivas à formação em gestão cooperativista, 
liderança e gestão de pessoas, alinhada as 
suas reais necessidades, com foco na efici-
ência e na competitividade.

A abertura do evento contou com a 
presença de aproximadamente 200 pessoas, 
entre cooperativistas, lideranças do setor 
e autoridades como o senador Waldemir 
Moka, o deputado estadual Júnior Mochi, 
a secretária da Seprotur Tereza Cristina 
Corrêa da Costa dias e o presidente da 
Aprosoja, Almir dalpasquale.

Todos destacaram a importância das 
cooperativas para a economia estadual. o 
senador Moka ainda completou que o coo-
perativismo é um exemplo, pois é a junção 
de gerar e distribuir riqueza. “Fico feliz em 
ver que as cooperativas de Mato Grosso do 
Sul estão cada vez mais fortes”, declarou.

A programação do seminário começou 
com a palestra sobre o tema “Liderança – 

Construindo a melhor versão do futuro” com 
Carlos Hilsdorf, conferencista, economista, 
pós-graduado em marketing pela FGV, 
escritor, consultor de empresas e profundo 
pesquisador do comportamento humano, é 
considerado o mais carismático palestrante 
e um dos mais requisitados da atualidade.

Ele destacou a importância de saber 

usar o conhecimento, pois apenas a infor-
mação não traz resultado. “Vivemos a Era 
do discernimento, na qual compartilhamos 
conhecimento”, disse. outro ponto trata-
do foi a liderança, que nada mais é que a 
comunicação persuasiva, mas ela deixa de 
existir quando há enfrentamento pela parte 
do liderado.

A segunda palestra do dia é “Gestão 
de Talentos e Valores nas organizações”, 
com Homero Reis, master coach, consultor 
master, mestre em educação coach onto-
lógico empresarial e coaching executivo 
internacional. Reis destacou que tendo em 
vista o modelo biológico da gestão (sistemas 
produtivos baseados na noção de corpo), a 
palestra mostrou a importância da gestão de 
talentos e valores em organizações, a partir 
do conceito sistêmico de interação humana. 
Considerando as tendências das organi-
zações e suas demandas profissionais, ele 
apresentou processos capazes de identificar 
como as diferenças entre as pessoas podem 
contribuir para alcançar ótimos resultados.

durante o seminário ainda houve a pre-
miação da Gincana Cooperjovem (alunos 
e professores) a formatura das turmas do 
Programa de Secretariado em Cooperativas, 
do Formacoop e do Programa de Líderes.

Todos os oradores de turma enfatizaram 
a importância dos cursos e a aquisição de 
conhecimento para sua formação profis-
sional e pessoal.

“o sistema oCB/MS promove este tipo 
de evento para incentivar a busca pelo co-
nhecimento e apresentar novas ferramentas 
aos nossos cooperativistas”, afirma Celso 
Régis, presidente do sistema oCB/MS.
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showtec dobrA pArticipAção de 
empresAs voltAdAs pArA A pecuáriA

o Showtec pretende dobrar 
a participação de empresas 
voltadas para a pecuária na 
edição de 2014, marcada 
para acontecer de 22 a 24 

de janeiro, em Maracaju. de acordo com a 
Fundação MS, que organiza a feira, o objetivo 
da intensificação é que o produtor rural en-
contre soluções para seu dia-a-dia por meio 
de produtos e serviços disponíveis no local.

Segundo o pesquisador da Fundação 
MS, Alex Melotto, aumentar a participação 
da pecuária é um pedido dos produtores. 
“Estamos atendendo a demanda dos partici-
pantes e contribuindo para a diversificação 
dos serviços oferecidos na feira”, explica. Al-
ternativas em genética bovina, sementes de 
pastagens, suprimentos e outros produtos 
voltados para a pecuária de corte também 
serão apresentados.

outra novidade da edição 2014 do 
Showtec será o “Espaço Pecuário”, local que 
reunirá empresas que apresentarão diferen-
tes raças e produtos em um ambiente exclu-
sivo. A ideia de criar mais essa opção para 
os produtores surgiu em 2013, porém será 
aperfeiçoada e ampliada na próxima feira.

Para o diretor executivo da instituição, 
Renato Roscoe, o Showtec 2014 será uma 
excelente oportunidade para que o produtor 
rural tenha acesso às inovações tecnológicas 
relacionadas à agricultura. “Nossa expecta-
tiva é a melhor possível. Muitos dos princi-
pais problemas e grandes acontecimentos 

da agricultura brasileira serão discutidos 
durante o evento", afirma Roscoe. 

Programação - Entre os desta-
ques da programação prévia do evento, 
estão os giros tecnológicos,que são palestras 
técnicas, onde pesquisadores da Fundação 
MS irão abordar temas relevantes para o 
produto rural. Além disso, haverá rodada 
de negócios para fomentar as relações 
empresariais no evento. 

o evento, que conta com a parceria 
de diversas instituições, levará ao público 
apresentações de variedades de soja e milho, 
além de estratégias de formação de boas 
coberturas em sistemas de cultivos inte-
grados. do mesmo modo, serão debatidos 
temas como a situação atual dos Nema-
tóides em MS, a viabilidade econômica do 
sistema soja/milho no Estado, a produção 
de cana-de-açúcar e o Manejo de Pragas de 
dif ícil Controle, entre elas a Helicoverpa, 
encontrada em várias lavouras do país e 
que preocupa os produtores por seu alto 
poder de destruição. 

Realizada pela fundação MS, feira vai apresentar 
alternativas tecnológicas para o produtor rural
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pesQuisAdor AlertA sobre rápidA 
disseminAção dA ferrugem dA sojA 
A ferrugem asiática foi detec-

tada um pouco mais tarde 
nas lavouras de soja na safra 
2013/14 comparado ao ano 
anterior, porém está dissemi-

nando de forma rápida. As condições climá-
ticas atuais e futuras são apontadas como 
grande aliada para o aumento da incidência 
desta temível doença. Associado a estas, 
têm-se um cenário em que o patógeno já se 
encontra no ambiente distribuído ao longo 
das principais regiões produtoras de soja.

No Brasil já foram registrados, de acordo 
com o Consórcio Antiferrugem, 37 focos da 
ferrugem asiática, destes 18 em Goiás, 11 em 
São Paulo, 2 no estado do Paraná, 1 em Minas 
Gerais e 5 em Mato Grosso. Neste último, o 
primeiro caso foi identificado no município de 
Alto Araguaia no dia 20 de novembro em soja 
guaxa (planta que germina na entressafra vo-
luntariamente). Contudo, já foram detectados 
sintomas da ferrugem também em lavouras 
comerciais de diferentes regiões, resultado 
da rápida evolução da doença. 

Para o pesquisador ivan Pedro, do pro-
grama de Proteção de Plantas da Fundação 
de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato 
Grosso, Fundação MT, o fato da doença ter 
sido identificada um pouco mais tarde não 
diminui a sua importância e, portanto toda 
classe produtora deve ficar em estado de 
alerta. Aplicações iniciais no momento cor-
reto e de forma preventiva são as principais 
ferramentas apontadas pelo especialista. 

“As medidas de controle mais indicadas 
no momento são o monitoramento e o con-
trole químico por meio dos fungicidas. As 
aplicações dos produtos devem ser feitas 
respeitando as condições climáticas ideais 
e de forma preventiva. As mesmas devem 
ser iniciadas na fase de pré-florescimento 
ou florescimento da cultura (R1), mesmo 
em áreas que a doença ainda não foi identi-
ficada. Aplicações complementares devem 
ser feitas em intervalos planejados visando 
atingir maiores patamares de controle. 
Como opções de fungicidas, deve-se optar 
por misturas de triazóis com estrobilurinas 

ou estrobilurinas com carboxamidas para 
uma maior eficácia no controle.” 

Para os locais onde a doença não foi 
identificada, o pesquisador recomenda o 
monitoramento efetivo e aplicações preven-
tivas de fungicidas. Segundo ele, o produtor 
que faz o controle de forma planejada e 
criteriosa consegue minimizar os efeitos 

negativos da doença e com isso propicia 
incrementos na produtividade. 

“Vale ressaltar a importância do controle 
“também” nas variedades de ciclo super pre-
coce e precoce, até porque contribui para uma 
menor pressão de inóculo para as cultivares de 
ciclo médio e tardio e muitas vezes o controle 
não é feito adequadamente nas primeiras, o 
que pode evoluir para problemas e aumento 
do custo de controle nas demais.” 

o manejo da lavoura de forma integrada 
e sistêmica é defendida pelo especialista. 
Conforme ivan Pedro, produtor que quer 
colher bons resultados tem que monitorar 
todos os possíveis inimigos da lavoura. A 
atenção não pode estar voltada apenas para 
à principal praga da lavoura no momento, 
a Helicoverpa armigera, mas também aos 
outros problemas que ocorrem simultane-
amente nas lavouras como os nematoides, 
as plantas daninhas e as doenças, especial-
mente a ferrugem asiática. “importante 
adotar medidas de manejo integradas e agir 
de forma proativa”, finaliza o pesquisador.

Foto: Fundação MT
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novilho precoce ms chegA A 
15 Anos com recorde de AbAte

A Associação Sul-Mato-
Grossense de Produtores de 
Novilho Precoce comemora 
15 anos de sua fundação com 
recorde de abate de animais. 

“Nossa meta era terminar o ano com 130 
mil animais abatidos, porém vamos finalizar 
2013 na marca de 151 mil cabeças”, diz o 
presidente Alexandre Scaff Raffi.

 Além disso, durante o ano a associação 
Novilho Precoce chegou a 300 produtores 
rurais associados e ativos, ou seja, abatendo 
carne de qualidade semanalmente. Junto a 
isso, houve volume de incentivo repassado 
ao produtor de cerca de R$ 6 milhões. “isso 

significa que a indústria e o comércio acredi-
taram que vale a pena pagar por qualidade”, 
afirma Scaff.

 Um almoço foi realizado no último dia 
8 para comemorar as conquistas alcançadas 
durante o ano. Entre elas, a indicação da 
associação Novilho Precoce a dois prêmios 
promovidos pelo portal Beef-Point, sendo o 
Agrotalendo e o Beefpoint Brasil. Ao todo 
são 10 as categorias para quais os associados 
foram indicados.

Neste ano também foi criado o Progra-
ma No Ponto, que concede bonificação de 
até R$ 5 por arroba ao produtor. Em seis 
meses, o abate das escalas foi ampliado 
e agora acontece três vezes por semana, 
saltando de 800 para 2,8 mil cabeças de 
gado por mês.

Por CRiStiAne SAnDiM

Foto: Moises Palácios
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compostAgem pArA higienizAção 
do lodo de esgoto

A venda na revenda 
mais próxima de você!

A atividade diária do homem 
gera vários tipos de resíduos, 
entre eles o lodo de esgoto. 
A maioria das estações de 
tratamento de água e esgoto 

não possui forma de destino adequado para 
tais resíduos, a maior parte deste lodo tem 
destino incerto e na maioria das vezes fica 
exposto ao ambiente, contaminando-o. 
Este problema é comum em várias partes 
do Brasil e do mundo. Em virtude das 
dificuldades de dar um destino adequado 
ao sedimento resultante, vários países têm 

estudado possibilidades de disposição final 
como: incineração, aterro sanitário, produ-
ção de tijolos, despejo em rios e oceanos, 
para reciclagem agrícola. A disposição em 
aterros sanitários é uma opção aceitável 
tecnicamente, porém apresenta custo de 
manutenção muito elevado; o despejo nos 
oceanos, rios e lagos é prática proibida por 
lei nos Estados Unidos por causar sérios 
danos ao ambiente; a incineração é uma 
alternativa prática, mas não econômica, 
pois gera gases poluentes para a atmosfera.

 o uso do lodo de esgoto na agricultura 

é a alternativa mais viável e interessante, 
pois o resíduo é fonte de matéria orgânica 
e de nutrientes para as plantas (Ros et al., 
1991), e age como corretivo da acidez do solo 
(Berton et al., 1989; dias, 1994). Assim, o 
uso do lodo de esgoto na adubação contribui 
para reduzir os gastos com fertilizantes, 
principalmente fosfatados e nitrogenados 
(Carvalho & Barral, 1981); além disso, com 
a aplicação do lodo de esgoto ao solo há 
retorno ao campo de parte dos nutrientes 
exportados às cidades na forma de produtos 
agrícolas. Porém, o esgoto oriundo de po-
pulação humana e animal pode apresentar 
patógenos como bactérias, vírus, ovos e lar-
vas de helmintos. o manuseio e o emprego 
de esgoto, para os mais variados fins, sem 
prévio tratamento de estabilização e sem 
tratamentos higienizantes possibilitam 
infecção do homem e dos animais. 

 Para a aplicação em áreas agrícolas, o 

lodo precisa passar por processos de redu-
ção de patógenos e atratividade de vetores, 
sendo a compostagem um tratamento 
adequado para essa finalidade (Tsutiya et 
al., 2001). Através da atividade dos micro-
organismos o processo de compostagem 
pode atingir em poucos dias 70° C, sendo um 
mecanismo bastante eficiente na eliminação 
de patógenos, transformando esse rejeito 
em insumo para agricultura.

(*) eliSângelA AlveS é engenheira 
agrônoma e responsável técnica da Orga-
noeste Campo Grande.

Por eliSângelA AlveS*

A Organoeste Campo Grande esclarece 
equívoco quanto ao artigo “ UTILIZAÇÃO 
DE CAMA AVIÁRIA, ESTERCOS OU 
DEJETOS COMO “ADUBO”: UM RISCO 
QUE NÃO COMPENSA. “, onde constou 
erroneamente que resíduos da avicultura 
podem conter elementos hormonais.
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Foto: Dalízia Aguiar / Embrapa Gado de Corte

fundo propõe estAbelecer plAtAformA 
de trAbAlho conjuntA contrA zoonoses

desde 2007, o Mercosul em 
busca de seu fortalecimento 
e a caminho de um bloco 
mais igualitário criou o 
FoCEM - Fundo de Con-

vergência Estrutural do Mercosul e já no 
mesmo ano aprovou o financiamento de 
onze projetos. o conceito adotado é que, 
aos poucos, a ideia de países concorrentes 
seja substituída por cooperados e solidá-
rios. os recursos do Fundo são entregues 
em 70% pelo Brasil, seguido da Argentina, 
com 28%, o Uruguai com 2% e o Paraguai 
com 1% restante. Na hora da concessão, 
a lógica inverte e o Paraguai é o principal 
beneficiado com propostas financiadas, 
seguido pelo Uruguai. 

os fundos podem ser solicitados pelos 
países membros para projetos dentro dos 

programas de Convergência Estrutural, 
desenvolvimento da Competividade, Co-
esão Social e Fortalecimento da Estrutura 
institucional e do Processo de integração 
do FoCEM. Em 2011, com o financiamento 
de propostas no âmbito dos programas de 
convergência estrutural, visou-se maior 
integração regional da pesquisa em sani-
dade animal e a Embrapa ao lado do iNTA 
(Argentina), iNiA (Uruguai) e iPTA (Para-
guai) propôs estabelecer uma plataforma 
de trabalho em pesquisa, definindo temas 

importantes para a sanidade nos países 
latinos, com a colaboração de instituições 
parceiras, como universidades. 

Técnicos, agentes de vigilância, auto-
ridades relacionadas e pesquisadores de 
cada país, com a cooperação do instituto 
interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (iiCA), estão, desde então, 
construindo um projeto de uma rede de 
pesquisa em sanidade animal para o Cone 
Sul. Esta primeira fase é focada em tuber-
culose e brucelose, prevendo capacitação 

de pesquisadores, construção de rede de 
pesquisa e infraestrutura de laboratórios.

A 3ª reunião presencial da rede acon-
teceu na última semana de novembro, na 
Embrapa Gado de Corte, articulada por 
Lúcia Maia do iiCA (Brasil). os cientistas 
da Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil 
trabalharam “na matriz de marco lógico 
do projeto, com a validação de objetivos, 
indicadores e meios de verificação que 
haviam sido previamente aportados pelos 
participantes”, relata a pesquisadora da 
Embrapa, Eliana Valéria Covolan.

Por videoconferência, conta Covolan, 
o especialista Luiz drelischman (Para-
guai) atuou “como analista de propostas 
do FoCEM e esclareceu dúvidas quanto à 
construção do projeto. A partir da matriz, 
acordada nessa reunião, se inicia o processo 
de adequação das diretrizes técnicas ao 
formato de projeto exigido pelo Fundo, o 
qual será feito por consultores contratados 
pelo iiCA”.

Pelo cronograma, março de 2014 é a 
previsão de entrega do pré-projeto por 
parte dos consultores e envio às entidades 
para início das articulações políticas em 
cada país, visando a aprovação do projeto 
pelo FoCEM, que certamente  contribuirá 
para uma maior integração dos institutos 
de pesquisa dos países envolvidos. 

os recursos do fundo 
são entregues em 70% 
pelo brasil, seguido da 
Argentina, com 28%, 
o Uruguai com 2% e 
o Paraguai com 1% 
restante.


