
    

Em tempos de agricultura 4.0, as 
agtechs estão despontando na 
maior feira do agronegócio da 
América Latina. Na Agrishow 
2019, as startups do agro são as 

grandes responsáveis pelos lançamentos de 
novas tecnologias para os produtores rurais.

As soluções englobam softwares de gestão 
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15% da área total prevista até o dia 28/04. 
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Agtechs investem em softwares de gestão, agricultura de precisão e 
comercialização para melhorar o desempenho dos produtores rurais

de fazendas, plataformas de agricultura de 
precisão embarcadas em maquinários e sites 
ou programas que facilitam a comercialização 
de insumos e peças. os drones, inteligência 
artificial e blockchain também serão cons-
tantes durante os cinco dias de feira.

As startups estão espalhadas por todo o 
recinto, na Arena de inovação estarão sete 

delas. Já no estande da Coplacana (Coope-
rativa dos Plantadores de Cana do Estado 
de São Paulo), no espaço Avance, haverá 
cinco startups que estão se destacando em 
soluções tecnológicas para o agronegócio. 
Entre elas está a Pangea Parts, primeiro 
marketplace do Brasil para comercialização 
de peças para equipamentos agrícolas. 

StartuPS São aS GranDES rESPonSávEiS 
Por lEvar novaS tEcnoloGiaS à aGriShow

Foto: Érico Andrade | G1
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A Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA) disse ao 
Broadcast Agro que a abertu-
ra do mercado da Índia para 
a carne de frango do Brasil, 

anunciada no último dia 29, na Agrishow 
pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 
já era esperada. “As certificações sanitárias 
estavam prontas, mas a efetivação de vendas 

ainda não tinha ocorrido”, explicou a entidade 
por meio de sua assessoria.

Segundo a ABPA, porém, sobre as 
vendas ao país será aplicada tarifa de 30%, 
mesmo porcentual adotado pelo Egito nos 
embarques de frango inteiro.

de acordo com a associação, até então 
as tarifas de importação inviabilizavam as 
exportações. A projeção sobre o potencial 
de embarque que o mercado indiano repre-
senta para o frango do Brasil ainda não foi 
calculada. Sabe-se, porém, que o consumo 
da proteína está subindo naquele país.

dados da organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAo) mostram que, em 2018, o consumo 

per capita de frango na Índia estava em 2,18 
quilos por ano. Em 2019, a perspectiva para 
este volume avança a 2,23 quilos.

De acordo com a associação, até então os encargos 
de importação inviabilizavam as exportações

Plantio DE Milho noS Eua continua baStantE atraSaDo, Diz uSDa

abPa: abErtura Do MErcaDo Da ÍnDia 
Para franGo PrEvê tarifaS DE 30%

o plantio de milho nos Estados 
Unidos continua bastante atrasa-
do em relação aos últimos anos, 

de acordo com dados do departamento 
de Agricultura do país (USdA). Em seu 
relatório semanal de acompanhamento de 
safra, o USdA disse que produtores tinham 
semeado 15% da área total prevista até o 
último dia 28.

A parcela está em linha com a verificada 

há um ano, mas bem abaixo da média de 27% 
registrada nos cinco anos anteriores. Chu-
vas e alagamentos no meio-oeste dos EUA 
estão atrapalhando o avanço dos trabalhos. 
o USdA disse ainda que 3% da safra tinha 
emergido, ante 5% na média de cinco anos.

Quanto à soja, o plantio estava 3% con-
cluído até a semana passada, em compara-
ção a 6% na média de cinco anos. Segundo 
o USdA, 64% da safra de trigo de inverno 

do país apresentava condição boa ou exce-
lente até o último domingo, uma melhora 
de 2 pontos porcentuais ante a semana 
anterior. Na data correspondente de 2018, 
33% da área cultivada tinha condição boa 
ou excelente. o USdA disse também que 
19% da safra tinha perfilhado, ante 29% na 
média de cinco anos.

Quanto ao trigo de primavera, o governo 
dos EUA disse que apenas 13% da safra tinha 
sido plantada até a semana passada, em 
comparação a 33% na média de cinco anos.o 
relatório mostrou também que produtores 
de algodão tinham semeado 11% da área 
total prevista até o último domingo, ante 
13% na média dos cinco anos anteriores.

Dados do último relatório semanal apontam que 
produtores tinham semeado 15% da área total 
prevista até o dia 28/04

Foto: Reprodução

http://www.cruzeirodosulms.com.br
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o diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira do Agrone-
gócio (Abag), Luiz Cornac-
chioni, diz que o setor espera 
uma reforma da Previdência 

“parruda”, com uma economia próxima de 
R$ 1 trilhão. “Não pode ser uma reforma 
‘fit’ (desidratada). Tem de ser uma reforma 
parruda, que economize R$ 1 trilhão, R$ 900 
bilhões”, afirmou ele ao jornal o Estado de S. 
Paulo e ao Broadcast, no dia de abertura da 
Agrishow, a principal feira do agronegócio 
brasileiro, em Ribeirão Preto (SP). “isso é 
uma agenda de País, nem agenda do agro. 
Eu não considero nem a possibilidade de não 
fazermos essa reforma”.

Para ele, a reforma da Previdência traria 

o necessário crescimento do País e sinalizaria 
para o exterior que existe estabilidade para 
atração de investimentos. “o Brasil é um país 
que não tem crescido nos últimos anos. E eu 
acho que nós podemos mais, né?.” Ele cita 
também a necessidade de uma modernização 
do sistema tributário para o Brasil ter mais 
segurança jurídica e competitividade. 

SuStentabilidade -A sustentabi-
lidade e a infraestrutura também são lembra-
das por Cornacchioni como prioritárias. Na 
logística, diz que “preocupa” a dependência 
de apenas um modal, o rodoviário, e no âm-
bito da sustentabilidade, afirma que o assunto 
ganha cada vez mais importância nas reuni-
ões de negócios ao redor do mundo. “Sem 
sustentabilidade o agronegócio vai morrer 

na praia. É essa a exigência do mercado hoje 
e essas demandas estão cada vez maiores. 
Estamos sendo cobrados por isso.”

Cornacchioni salienta, ainda, a necessi-
dade de parcerias estratégicas para amplia-
ção do comércio internacional, na semana 

em que a ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, inicia uma missão de trabalho 
para países asiáticos. “Além de abrir novos 
mercados, é muito importante manter os 
parceiros que já temos e compram do Brasil 
há muito tempo.”

Luiz Cornacchioni diz que o setor espera uma 
mudança “parruda” na Previdência, com uma 
economia próxima de R$ 1 trilhão

No primeiro ano de atuação do 
shopping online, a empresa espera 
negociar R$ 7 milhões em peças 

agrícolas de seus parceiros, para mais de 
5.000 usuários. o site visa facilitar a cone-
xão e promover uma negociação vantajosa 
para os dois lados interessados, com a 
conveniência de se encontrar peças mul-
timarcas em um mesmo local. “Com esse 
novo conceito, todos ganham. o vendedor, 
com aumento dos negócios e maior giro de 
seu estoque; e o produtor rural, com mais 
opções para escolher, baseando sua compra 
na melhor oferta e sem custo para utilizar 
o e-commerce”, explica o CEo da Pangea 
Parts, André Faro.

No estande do Sebrae SP, serão apresen-
tadas as inovações criadas por 15 startups 
voltadas para o agronegócio. o espaço tam-
bém terá a demonstração de uma fazenda 
inteligente para mostrar como o produtor 
pode aplicar novas tecnologias para melho-
rar a tomada de decisões e produtividade 
no campo.

Algumas agtechs estarão participando 

com empresas parceiras, como é o caso 
da inCeres. durante a feira, a startup vai 
lançar o Farm Solutions juntamente com 
a AGCo. A plataforma agrega um pacote 
de soluções agronômicas tecnológicas, 
embarcadas nas máquinas e equipamentos 
da Valtra e massey Fergunson. Toda a ges-
tão das informações nutricionais do solo, 
desenvolvimento da lavoura, estratégias 
agronômicas, recomendações e colheita 
estarão interligadas com as máquinas para 
garantir uma maior eficiência ao produtor 
rural.

Também de olho na melhoria da gestão 
das fazendas, o myFarm, software criado 
pela startup de mesmo nome, promete 
apoiar o produtor de grãos, gerando in-
formações relevantes para decisões mais 
assertivas, e assim proporcionar o aumento 
de sua rentabilidade. desenvolvido para 
inovar por ser mais prático e intuitivo que 
os concorrentes, o software pode ser facil-
mente utilizado pelo agricultor.

outro diferencial é que ele atende os 
processos de gestão do negócio de forma 
completa, desde o planejamento de safra até 

o livro caixa digital, resolvendo uma série 
de desafios. “Entre as funcionalidades ofe-
recidas pelo software estão: planejamento 
e acompanhamento de atividades agrícolas; 
gestão financeira, de máquinas e estoque, 
fluxo de caixa, livro caixa do produtor, 
emissão de nota fiscal eletrônica, comer-
cialização de grãos e resultados de safras”, 

explica Leandro Xavier, CEo da myFarm.
A startup foi criada pela empresa de 

softwares para o agronegócio Siagri, que em 
breve vai inaugurar um hub de inovação em 
Goiânia (Go). Na feira, a Siagri estará com 
o Circuito Agro Gestão, uma carreta com 
quatro softwares para produtores rurais, 
entre eles o myFarm.

rEforMa não PoDE SEr ‘fit’, Diz DiriGEntE 
DE aSSociação Do aGronEGócio

Continuação da Capa

Foto: Reprodução

StartuPS São aS GranDES rESPonSávEiS 
Por lEvar novaS tEcnoloGiaS à aGriShow

http://www.rastrovet.com.br
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aProvaDo ProGraMa DE atualização 
Do caDaStro DaS ProPriEDaDES E 
EStoquE DE bovinoS E bubalinoS DE MS

A Assembleia Legislativa, apro-
vou na no último dia 30, o 
projeto de lei, de autoria do 
Governo do Estado, que insti-
tui o Programa de Atualização 

do Cadastro das propriedades e Estoque de 
Bovinos e Bubalinos de mato Grosso do Sul 

oferecendo desconto aos produtores.
Para que isso fosse possível uma comitiva 

do Governo, composta pelo Secretário de 
Fazenda Felipe mattos, o Superintendente da 
Semagro Rogério Beretta e o Coordenador de 
Pecuária marivaldo miranda, tratou o tema 
com os deputados Paulo Correa (Presidente), 

Zé Teixeira (1º Secretário), Londres macha-
do, marcio Fernandes e Professor Rinaldo 
modesto, antes da sessão, garantindo que 
este pudesse seguir para votação.

Na oportunidade foi observada a impor-
tância de aprovar o projeto imediatamente 
para que a ação seja realizada acompa-
nhando o calendário de vacinação contra 
febre aftosa no Estado, que tem início, na 
quarta-feira, dia 1 de maio.

A Atualização do Cadastro da Agrope-
cuária e do Estoque de Animais Bovinos 
e Bubalinos atende uma das mais de cem 
exigências do ministério da Agricultura 
para que o Estado esteja apto para retirada 
da vacinação contra a febre aftosa, prevista 
para 2021, constantes do Plano Estratégico 

2017-2026 do Programa Nacional de Erra-
dicação e Prevenção da Febre Aftosa.

o projeto prevê ainda que os recursos 
financeiros oriundos da arrecadação da 
multa com desconto, deverão ser repassados 
à Reserva Financeira para Ações de defesa 
Sanitária Animal (REFASA), fundo criado 
em 2016 pelo governo do Estado que per-
mitiu indenizar os criadores quando havia 
a necessidade de sacrif ício de animais para 
erradicação de doenças, e agora também vai 
custear ações voltadas à defesa sanitária, e 
que visam a retirada da vacinação como 
estruturar, realinhar, atualizar e capacitar 
os servidores da agência.

Na oportunidade Beretta explicou que 
a atualização dos dois informes (estoque de 
animais e cadastro dos estabelecimentos) 
proporcionará melhoras no desempenho 
das atividades por parte da equipe da iagro, 
principalmente a campo, o que influenciará 
diretamente na eficiência da execução de 
ações que visam a retirada da vacinação 
de febre aftosa no estado, fundamentais 
para alcançar o status sanitário de “Livre 
de Febre Aftosa Sem Vacinação”, condição 
que pode abrir mercados e influenciar po-
sitivamente no crescimento da economia 
de mato Grosso do Sul.

A declaração do estoque efetivo deve ser 
feita, por meio eletrônico, mediante acesso 
ao Sistema de Atenção Animal da iAGRo 
(e-SANiAGRo), disponibilizado no site 
oficial da agencia, www.iagro.ms.gov.br.

A declaração do estoque efetivo deve ser feita, por meio eletrônico, 
mediante acesso ao Sistema de Atenção Animal da IAGRO (e-SANIAGRO), 
disponibilizado no site oficial da agencia, www.iagro.ms.gov.br.

http://www.agiliagro.com.br
http://www.campograndeexpo.com.br
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A atual safra brasileira de soja 
deverá ser melhor do que 
se imaginava. Pela projeção 
da 16ª edição do Rally da 
Safra – expedição organi-

zada pela consultoria Agroconsult, que 
mapeia as principais regiões produtoras 
do país, o Brasil deverá colher 118 milhões 
de toneladas, bem acima das 113 milhões 
de toneladas estimadas inicialmente pela 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). os números das áreas avaliadas 
pelos técnicos foram apresentados dia 
25, em Não-me-Toque, para produtores e 
profissionais do setor.

Na avaliação de André Pessôa, sócio e 
diretor da Agroconsult, os bons resultados 
alcançados pelo Sul do Brasil (RS e SC) 
foram decisivos para equilibrar as perdas 
causadas pelo clima irregular em regiões 
importantes como Paraná, mato Grosso 

do Sul, Bahia e Goiás.
“É uma safra de contrastes. Teve produ-

tor que sofreu mais. A nossa estimativa é de 
118 milhões de toneladas, com uma quebra 
de 4 milhões de toneladas em compara-
ção com o ciclo anterior. Já a safra no Rio 
Grande do Sul deverá fechar em 20 milhões 
de toneladas, a maior produtividade que o 
Estado já colheu. Um resultado que ajuda 
a compensar em parte a queda dos preços”, 
adiantou.

Na região das missões, mesmo com a 
replantio da soja por causa do excesso de 
chuvas, o produtor colheu mais do que no 
ano passado. Já a metade Sul do Estado, que 
frustrou na safra anterior, com produtivida-
des na faixa das 30 sacas/ha, colhe 45 sacas/
ha. Com isso, a produtividade sustentada 
pela Agroconsult para o Rio Grande do Sul 
é de 57,6 sacas/ha, a melhor da história. Na 
safra 2017/2018, fechou em 54,5.

ComerCialização e preçoS 
- A comercialização lenta do grão no Rio 
Grande do Sul, um cenário diferente do 
registrado no restante do país, preocupa 
o consultor. Enquanto o Brasil já negociou 
60% da safra, no Estado não passa de 25%. 
“Preocupa porque a demanda chinesa de 
soja para ração, nosso principal cliente, 
está caindo, em função da peste suína, e 
isso reflete nos preços. Eu não apostaria em 
nada maravilhoso em preços de soja neste 
ano”, pontuou.

Em relação à safra 2019/2020, Pessôa 
recomenda aos produtores ficarem atentos 
aos custos de produção, o uso de tecnologia 
para produzir mais e a questão da comer-
cialização. “Em tempos de incertezas, é 
melhor ser conservador na hora da vender 
a produção, não arriscar muito, não ficar 
esperando sempre o melhor preço. Nesta 
próxima safra a orientação é estar de olho 
aos momentos que o mercado vai oferecer 
para travar os custos de produção, a exemplo 
do que aconteceu na Cotrijal em 2018”, disse.

milho – Após a etapa de soja, a aten-

ção das equipes do Rally estará voltada ao 
milho segunda safra, importante na com-
posição do mercado total de milho. Para 
o cereal, a Agroconsult estima uma safra 
total de quase 100 milhões de toneladas por 
conta da safrinha que deverá ser de mais de 
70 milhões de toneladas.

FaCilita o planejamento - o 
presidente da Cotrijal, Nei César manica, 
agradeceu a oportunidade da coopera-
tiva sediar mais uma vez o encontro. “o 
trabalho do Rally da Safra é importante 
porque levanta informações que facilitam 
o trabalho do produtor tanto na hora de 
comercializar produção como planejar a 
safra futura”, afirmou.

Safra DE Soja braSilEira SErá 
MElhor Do quE o ESPEraDo
Atual safra brasileira de soja deverá ser 
melhor do que se imaginava
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vos nutricionais destinados a compor raçoes 
e suplementos proteicos para bovinos de 
corte e leite. São produzidos a base de um 
mix de amidos, ureia pecuária e enxofre, 
especialmente quantificados para otimizar 
a atividade dos micro-organismos ruminais. 
o produto assegura melhor digestibilidade 
dos alimentos fibrosos ingeridos pelos ani-
mais. o amido que recobre as partículas de 
ureia (moída) confere uma liberação mais 
lenta do nitrogênio no rúmen, melhorando 
o seu aproveitamento para a produção de 
maior quantidade de proteína microbiana. 

o Uremax é indicado para consumo o 
ano inteiro.  o período da seca é uma época 
crítica devido a pouca oferta de capim, baixa 
proteína e energia. Fornecer uma fonte de 
NNP (nitrogênio não proteico) e amido 
favorece o bom desempenho na produção 
e ganho de peso dos animais.

No período das águas, os animais con-
somem cerca de 2,5% do seu peso vivo de 
pastagens. Embora a quantidade de proteína 
disponível nessa época seja maior, uma fonte 
extra de NNP é importante para otimização 
do desempenho e aproveitamento da fibra. 

Já na época de transição entre os dois 
períodos, ocorre uma redução na digestão 
e também da quantidade de proteína do 
capim, sendo necessário começar a suple-
mentar os animais com fontes proteicas ou 
NNP para evitar perda de peso.

o Uremax pode ser utilizado em cochos 
descobertos, obedecendo aos manejos 
padrões de cochos e, devido às tecnologias 
do processo há um baixíssimo risco de in-
toxicação mesmo nos períodos das aguas. 

A bovinocultura no Brasil é 
baseada praticamente no 
uso de pastagens cultivadas, 
e têm nas espécies do gênero 
Braquiária suas principais 

representantes. No atual cenário que se en-
contra a pecuária, pressionada pelo aumento 
do preço da terra e da pressão exercida pelo 
cultivo de culturas agrícolas como a cana-
de-açúcar, soja, milho, entre outros, exige dos 
produtores a necessidade de intensificação 
do sistema produtivo e eficiência na produ-
ção tanto de carne como do leite.

A utilização da suplementação proteica 
tornou se algo de extrema necessidade no 
atual cenário e tem sido uma das prin-
cipais recomendações dos profissionais 
na condução da bovinocultura. A ureia 
é comprovadamente uma das principais 
fontes de nitrogênio não proteico fornecida 
como suplementação de bovinos a pasto.

 Pensando em tudo isso a Real H dis-
ponibiliza no mercado o produto Uremax, 
que é a ureia extrusada e que apresenta suas 
características modificadas especialmente 
pela pressão intensa e aquecimento interno 
da massa.  A ureia incorporada é submetida 
ao processo de moagem, e a solubilização 
(vapor d’água), neste ponto a molécula de 
ureia deixa de existir, surgindo duas mo-
léculas de amônia (nitrogênio livre). Estas 
são “prensadas” e incorporadas nas cadeias 
de glicose do amido (que neste estágio está 
superaquecido e gelatinizado). Esta forma 
de apresentação do nitrogênio confere alta 
segurança quando em presença de água.

os produtos da linha Uremax são aditi-

tEcnoloGia MElhora o 
DESEMPEnho aniMal aGinDo 
DirEtaMEntE no rúMEn
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DivulGa MaiS ativiDaDES 
Da ProGraMação
Feira acontece de 28 de maio a 1º de junho e trará 
os mais diferentes temas ligados ao Agro 

Faltando pouco menos de um mês 
para a feira, a Campo Grande Expo 
anuncia sua extensa programação 

durante os cinco dias de evento. Como cada 
dia é temático, o que não falta é informa-
ção especializada para deixar o produtor 
mais atualizado com as novas tendências 
do mundo agro. A segunda edição inova 
também ao estrear um campo de demons-
tração de sementes. Será a primeira vez que 
uma feira agro de mato Grosso do Sul vai 
realizar tal feito.

Para trazer questões pertinentes ao novo 
agro e que vem sendo discutidas no Brasil e 
no exterior, cinco grandes temas vão nortear 
a segunda edição da Campo Grande Expo 
e atender as necessidades e dilemas do pú-
blico que visitar a feira. São eles: dia 28 de 
maio, dia da ministra Tereza Cristina; no 
dia 29, dia do Jovem Agro; dia 30, dia do 
iPLF; dia 31, dia da mulher do Agro; e no 
dia 1º de junho, dia do Pantaneiro.  

Palestras, seminários e minicursos inte-
gram as atividades do dia 28 de maio, primei-
ro dia da feira. os produtores que trabalham 
com o setor leiteiro serão contemplados com 
minicursos durante todo o dia. Com o tema 
“impacto da adoção de tecnologias na cadeia 
do leite”, às 9 horas acontece o primeiro mi-
nicurso do dia, ministrado pelo zootecnista, 
André Rozemberg Peixoto Simões. o dia 
conta ainda com a visita ilustre do Presidente 
da Câmara Brasil China, Charles Tang, que 
confirmou presença no Painel de Líderes 
“desafio dobrar o Agronegócio em 5 anos”, 
que acontece às 16h. 

No segundo dia da feira é a vez do Jovem 
Agro ser contemplado com um dia todo 
dedicado a eles. de acordo com a empre-
sária e presidente, Alessandra Piano, a ideia 
é que o evento seja uma Feira Escola, para 
difusão de tecnologias. A primeira atividade 
acontece às 8 horas, com a palestra “Como 
vencer a falta de experiência no início da 
carreira profissional”, ministrado pelos ir-
mãos e agrônomos, César Augusto Farias e 
Saile dayani Farias, responsáveis pelo blog 
@jovensdoagro, que conta com mais de 18 
mil seguidores nas redes sociais. 

Para o terceiro dia da Campo Grande 
Expo, 30 de maio, aproveitando que o 
tema será integração Lavoura, Pecuária e 
Floresta (iLPF), logo cedo, às 8 horas, tem a 

palestra “Posicionamento das forrageiras de 
clima tropical , em sistemas de produção”, 
com gerente do departamento técnico da 
Sementes Facholi, Rodrigo medina Lopes. 

A Campo Grande Expo preparou ainda 
uma programação especial no dia 31 de maio 
para celebrar o dia da mulher do Agro, com 
palestras, mesas redondas e divulgação do 
lançamento de um livro pioneiro sobre as 
mulheres do agro que acontecerá durante o 
Congresso Nacional das mulheres do Agro-
negócio, no mês de outubro, em São Paulo. A 
primeira atividade começa às 9 horas e abor-
da a tecnologia. Com o tema “o Campo cada 
vez mais conectado, cada vez mais jovem”, 
o painel receberá os agroinfluenciadores 
da feira, Aretuza Negli, Ewerton martins, 
Carina Queiroz, outra inovação do evento. 
A mediação será de Alessandra Piano.

No último dia, 1º de junho, é a vez de 
o Pantaneiro ser homenageado. Assim, a 
feira preparou um importante seminário 
promovido pela Embrapa que acontecerá 
em dois horários: às 8 horas e outro, às 14 
horas. o seminário “Criação de Bezerros de 
Qualidade no Pantanal e manejo Nutricio-
nal”, será ministrado pelos pesquisadores da 
Embrapa Pantanal, Juliana Correa Borges 
e Eriklis Nogueira, e pelo pesquisador da 
Embrapa na área de nutrição animal, Luiz 
orcírio Fialho de oliveira.

mas as novidades não param por aqui. 
Entre os destaques da próxima edição 
está área para lavoura e as dinâmicas de 
máquinas, com apresentações ao vivo de 
equipamentos, implementos e acessórios 
lançados pelos expositores. “As atividades 
começam às 8 horas e seguem até às 18 
horas, contemplando a agricultura e a pecu-
ária. inclusive, será a primeira vez que uma 
feira agro de mato Grosso do Sul contará 
com um campo de demonstração”, reforça 
Alessandra Piano.

Sobre a Feira - o evento reunirá 
em um único ambiente: conhecimento téc-
nico, capacitações, dinâmicas de máquinas 
e implementos e grandes oportunidades 
de negócios. Serão apresentados novos 
produtos e serviços ligados ao setor agro-
pecuário. o evento acontece de 28 de maio 
a 1º de junho, na capital sul-mato-grossense, 
no Terra Nova Eventos, das 8h às 18h. A 
entrada custa R$ 10.
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É o reconhecimento internacional 
do trabalho de melhoramento 
genético da fruta, desenvolvido 
há 40 anos pela Empresa. 

Na prática, isso significa que 
agora o cultivar catarinense está com os 
diretos protegidos na Europa. Assim, que 
tiver interesse em plantar e vender a maçã 
monalisa naquele continente vai ter que 
pagar para a Epagri um percentual calculado 
sobre o valor comercializado. 

“mais do que recursos financeiros que 

Uma equipe internacional do Centro 
de Biologia de Plantas Sistemas 
ViB-UGent, na Bélgica e da Uni-

versidade de Basel, na Suíça, descobriram 
uma ligação entre uma classe de enzimas 
e sinais do sistema imunológico que são 
ativadas quando as plantas estão danifi-
cadas e devem ser reparadas. Nas plantas, 
as células danificadas enviam sinais para 
alertar o tecido circundante da ferida e 
esses sinais ativam o sistema imunológico 
para prevenir infecções e promover a rege-
neração dos tecidos. 

Fragmentos curtos de proteínas ou 
peptídeos são importantes no sistema 
imunológico da planta. Estes peptídeos são 
produzidos a partir de proteínas precurso-

o governo da Índia elevou em 
um terço a taxa de importação 
de trigo para 40% para ajudar 

os agricultores locais a reduzir a queda 
nos preços e impedir sua possível im-
portação devido à crescente demanda 
por ração animal nos estados atingidos 
pela seca, incluindo maharashta, Guja-
rat, Karnataka e Telangana. e Andhra 
Pradesh. Uma notificação emitida pelo 
ministério das Finanças informou que 
a importação de trigo atrairá imedia-
tamente 40% dos atuais 30% de taxa 
efetiva. 

o governo, em suas últimas estima-
tivas, prevê que a produção de trigo da 
Índia seja de 100 milhões de toneladas, a 
maior já registrada, contra 99,12 milhões 
de toneladas previstos pela segunda 
estimativa antecipada do ministério 
da Agricultura, divulgada em fevereiro 
de 2019. “Houve importações insig-
nificantes de trigo na Índia durante o 
último ano fiscal devido à alta produção 
nacional. mas, há um temor no mercado 
de que a demanda de trigo aumentaria 
especialmente para ração animal devido 
à escassez de forragem em alguns esta-
dos. Talvez, o governo tenha tomado 
medidas preventivas para restringir a 
importação e apoiar os produtores locais 
de trigo”, disse Vedika Narvekar, analista 
da Anand Rathi Shares & Stock Brokers. 

dados compilados pela Autoridade 
de desenvolvimento de Exportação 
de Produtos Agrícolas e Processados 
(Apeda) mostraram a importação total 
de trigo da Índia em 2700 toneladas 
no valor de US $ 0,8 milhão para o 
período entre abril de 2018 e janeiro de 
2019 contra 1,65 milhão de toneladas 
importadas no ano financeiro de 2017 
-18 e 5,7 milhões de toneladas (no valor 
de US $ 1269 milhões) no ano anterior. 

vão entrar para a nossa Empresa, o impor-
tante é que o trabalho de pesquisa da Epagri 
está sendo apresentado pelo mundo” avalia 
Renato Luis Vieira, gerente da Estação 

ras que são determinadas pelas chamadas 
enzimas proteolíticas ou proteases. Exis-
tem muitas proteases, o que significa que 
a identificação daquelas relacionadas ao 
sistema imune é necessária para entender 
seu funcionamento e poder ser aplicada no 
melhoramento genético. os pesquisadores 
feriram as folhas de Arabidopsis e descobri-
ram que uma classe de enzimas proteolíticas 
chamada metacaspases desempenhou um 
papel importante na resposta da planta, que 
envolve a liberação de cálcio e da proteína 
precursora do peptídeo PRoPEP1. 

Para verificar esse achado, os pesqui-
sadores produziram uma planta com uma 
mutação no gene que codifica uma meta-
caspase e esta planta não conseguiu liberar 

Experimental da Empresa em Caçador. 
Ele diz que os europeus buscam uma maçã 
crocante, doce e suculenta, o que explica o 
interesse pela monalisa. 

A Epagri é a única instituição no Brasil 
que faz melhoramento genético de maciei-
ra. o trabalho é desenvolvido pela Estação 
Experimental de Caçador, que já disponi-
bilizou ao mercado nacional 19 cultivares 
de maçã. Além da monalisa, outras cinco 
despertaram interesse dos europeus e es-
tão em fase de testes de cultivo naquele 
continente. 

Para ver seus produtos no mercado in-
ternacional, a Epagri estabeleceu, há cerca 
de 15 anos, um convênio técnico com a 
mondial Fruit Selection. Cabe a esta insti-
tuição divulgar os cultivares desenvolvidos 
pela Epagri para outros países. 

o cultivar SCS417 monalisa foi regis-
trado junto ao ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (mAPA) em 
2010. A Epagri detém os direitos sobre a 
venda dela no território nacional até maio 
de 2028. 

o sinal imune. Para entender a velocidade e 
extensão da resposta imune em Arabidop-
sis, eles danificaram as raízes com lasers e 
descobriram que as células das plantas se-
lecionadas responderam rapidamente. isso 
abre novos caminhos de investigação, uma 
vez que as proteases geralmente dividem 
mais de uma proteína. 

As estratégias de melhoramento de 
culturas são selecionadas principalmente 
para o crescimento, rendimento e qualidade 
ideais de alimentos ou rações, em combina-
ção com o uso intensivo de produtos fitos-
sanitários, que podem paralisar o sistema 
imunológico da planta. As metacaspases 
agora surgem como alvos potenciais para 
melhorar as técnicas de reprodução. 

Maçã DESEnvolviDa PEla EPaGri 
já PoDE SEr ProDuziDa na EuroPa 
coM lucro Para oS catarinEnSES

ÍnDia auMEnta 
iMPoSto DE 
iMPortação 
SobrE triGo

DEScobErto MEcaniSMo chavE Para a iMuniDaDE DE PlantaS

A Epagri acaba de 
conquistar os direitos 
para recolher royalties 
sobre a venda da maçã 
SCS417 Monalisa nos 
23 países que compõem 
a União Europeia

A seca está prejudicando 
os agricultores locais

Foto: André Sezerino

https://www.facebook.com/agroincomunicacao/
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o ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento 
em parceria com o ministé-
rio da Economia promoveu 
a integração total da certifi-

cação das exportações de produtos vegetais 
ao chamado Portal Único de Comércio 
Exterior. Com essa medida, o exportador 
encaminha documentos de forma eletrônica 
e cumpre exigências de diferentes órgãos 
em um único lugar.

Essa forma de certificação começou 
a valer no dia 26/04, eliminando etapas 
burocráticas, como o protocolo de docu-
mentos f ísicos e o preenchimento manual 
dos certificados. o objetivo é facilitar o 
comércio internacional e garantir um am-
biente de negócios mais competitivo para 
o exportador brasileiro.

o novo modelo conta com código de 
autenticidade e página de consulta online, 

permitindo que as informações sejam visu-
alizadas pelos importadores antes da carga 
chegar ao destino.

os dados são cadastrados diretamente 
no Portal Único de Comércio Exterior e 
analisadas pelo Sistema de Vigilância Agro-
pecuária do ministério da Agricultura para 
emissão dos certificados internacionais que 
garantem o acesso do produto nacional ao 
mercado exterior. depois de analisadas, as 
informações são enviadas diretamente para o 
portal, onde podem ser acessadas por outros 
órgãos, como Receita Federal e Anvisa).

maiS Celeridade - A nova pla-
taforma de integração do Portal Único do 
Comex com o ministério da Agricultura 
está em vigor desde o ano passado. Em abril 
de 2018, foram integradas as operações de 
exportação de carne bovina, aves e suínos. 
Na época, o tempo médio para intervenção 
do mapa nos portos caiu de uma média de 

58 horas para 15 minutos.
No último trimestre de 2018, o minis-

tério iniciou a integração para as expor-
tações da área vegetal. os testes foram 
iniciados com as cadeias da soja, do milho 
e do amendoim. Apenas as exportações do 
complexo soja somaram mais de US$ 40 
bilhões, em 2018.

A iniciativa alcança também a fruti-
cultura do Nordeste, a pimenta do Norte, 
a exportações de maçã e tabaco do Sul, 
o algodão do Centro-oeste, a citricultura 
do Sudeste, a madeira de reflorestamento 
produzida em todo o país, entre outros.

tranSparênCia e Segurança 
- Além de deixar o processo menos burocrá-
tico, a plataforma reforçou a segurança dos 
certificados brasileiros no mundo. o docu-
mento agora é emitido com um QR Code, 
que permite a checagem da autenticidade 
do documento pelas autoridades sanitárias 
internacionais em uma página de consulta.

A iniciativa ainda vai permitir a troca 
eletrônica de Certificados Fitossanitários 
com outros países, sem a necessidade de 
documento f ísico. o Brasil é pioneiro nesse 

movimento e deve impulsionar o chamado 
e-phyto, esforço conduzido pela organiza-
ção das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAo) para a troca de certi-
ficados eletrônicos.

A medida diminui o risco de fraudes e 
de adulterações do documento f ísico e re-
presenta a desburocratização dos processos 
de importação e exportação de alimentos e 
fibras no mundo. 

A avaliação na Secretaria de defesa Agro-
pecuária é de que se trata de um salto enorme 
de qualidade na prestação de um importante 
serviço às cadeias produtivas e que a parceria 
bem-sucedida entre os ministérios da Agri-
cultura e da Economia deve prosseguir.

Segundo o Secretário de defesa Agro-
pecuária, José Guilherme Leal, o próximo 
passo é estender os benef ícios dessa inte-
gração para as importações. A iniciativa 
já está em andamento e deve começar a 
ser testada pelos usuários até junho. Serão 
beneficiados os importadores de insumos 
agrícolas, como fertilizantes e sementes, 
insumos pecuários, como medicamentos, 
vacinas, materiais genéticos, entre outros.

cErtificação intErnacional DE ProDutoS 
vEGEtaiS PaSSa a SEr totalMEntE ElEtrônica
Cadastro no Portal Único de Comércio Exterior 
reduzirá a burocracia das operações de exportações

http://www.realh.com.br

