
ExportaçõEs totais dE carnE 
suína crEscEm 38,1% Em 2016

    

Um relatório privado de uma con-
sultoria de Boston com presença global 
prevê que a Argentina poderia roubar 
boa parte da participação de mercado 
do Brasil e dos Estados Unidos no mi-
lho. Página 2.

O processamento de imagens de 
cobertura do solo vai ganhar uma nova 
metodologia para análise, mais rápida, 
precisa e automatizada com um estudo 
que está em fase final de conclusão.  
Página 4.
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importação E libEração da vEspa polinizadora 
do fiGo podE mElhorar a qualidadE da fruta

Página 6.

safra 2015/2016 tEvE rEdução 
dE 0,7% nas ExportaçõEs dE café

Página 5.

arGEntina 
podE roubar 
participação no 
mErcado mundial

Levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
mostram que as exportações de carne suína (considerando todos os produtos, 
entre in natura e processados) atingiram 614,5 mil toneladas entre janeiro e 
outubro, volume 38,1% superior ao alcançado no mesmo período do ano anterior, 
que foi de 444,9 mil toneladas.

Especificamente em outubro 
foram exportadas 62,6 mil 
toneladas, desempenho 21,5% 
superior ao efetivado no déci-
mo mês de 2015 (com 51,5 mil 

toneladas).
“vimos a média dos volumes embar-

cados subir neste segundo semestre para 
mais de 65 mil toneladas, diante de uma 
média de 58 mil toneladas nos seis primei-
ros meses do ano.  Este comportamento 
do mercado aponta para um saldo final 
superior a 700 mil toneladas neste ano”, 
explica o presidente-executivo da ABPA, 

Francisco Turra.
Com esta performance, as vendas gera-

ram receita cambial de US$ 1,208 bilhão en-
tre janeiro e outubro, resultado que supera 
em 13,4% o saldo obtido nos dez primeiros 
meses de 2015 (de US$ 1,065 bilhão).

Continua na página 3.

cobErtura do 
solo vai Ganhar 
novo método 
para análisE dE 
imaGEns
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Outros analistas apontam, 
por outro lado, que o 
crescimento da produção 
argentina seria compensa-
do por uma maior demanda 

da China por grãos dos três países.
nesse cenário, a Bolsa de Cereais de 

Buenos Aires divulgou sua mais recente 
estimativa de produção de milho em 36 
milhões de toneladas, o que é 20% superior 
a 2015. Enquanto isso, a Bolsa de Comércio 
de rosario reduz sua previsão de produ-
ção de soja no país para 52,5 milhões de 

toneladas, o que é inferior ao ano passado, 
devido a chuvas recentes nas principais 
regiões produtoras.

Em função de a colheita de milho da 
Argentina acontecer após o pico de vendas 
da safra norte-americana, essa possibilida-
de do país vizinho roubar participação de 
mercado é um desafio, aponta reportagem 
do Portal Agriculture.com assinada pelo 
correspondente Luis vieira.

don roose, da consultoria US Commo-
dities, de West des moines, iowa, diz que é 
importante notar que a safra argentina não 
estará disponível até abril. “Eu acredito que 
a Argentina terá um crescimento limitado 
no market share porque os produtores 
serão vendedores muito agressivos de 
milho independentemente do clima pela 
necessidade de dinheiro. isso manterá os 
preços baixos”, diz roose.

Para Esteban Copati, analista de estima-
tivas agrícolas da Bolsa de Cereais de Buenos 
Aires, há razões para estar otimistas sobre 
a nova safra e as safras seguintes em função 
de uma recuperação da superf ície total de 
grãos desde a safra 2011/2012, antes de 
um aumento significativo dos impostos de 

exportação. “Há boas condições nas lavou-
ras, vindo de um ano de El niño, entrando 
uma safra com La niña enfraquecido. As 
condições do clima serão favoráveis”, afirma 
Copati.

Enquanto isso, ramiro Costa, econo-
mista-chefe da Bolsa de Cereais, acrescenta 
que esta safra e as próximas serão diferentes 
das anteriores porque os produtores devem 
parar de reter grãos em função do câmbio 
livre e o fim das ‘retenciones’ (impostos 
sobre exportações). “Cada vez mais haverá 

arGEntina podE roubar participação 
no mErcado mundial do milho

menos sobras de soja e milho a cada safra 
e estoques iniciais menores com essas po-
líticas mais favoráveis à produção. Agora 
é vantagem vender para os produtores 
argentinos”, analisa Costa.

Gustavo López, diretor da consultoria 
Agritrend, acredito que o departamento 
da Agricultura dos Estados Unidos esteja 
certo na projeção de que a Argentina ex-
portará de 22 a 23 milhões de toneladas 
em 2016/2017. “A Argentina estará muito 
próxima aos volumes de exportação do 
Brasil. Será apenas um salto de 17% para 
17,5% do mercado total, o que não é um 
crescimento tão grande”, explicou.

Chuvas em importantes regiões produ-
toras da Argentina podem potencialmente 
significar perdas de soja e milho. A colheita 
de trigo avança com localidades como Ge-
neral villegas, na província de Buenos Aires, 
com uma chuva superior a 400 milímetros 
acumuladas em Outubro. Até agora, as 
perdas em trigo já somam dois milhões 
de toneladas. Até a semana passada, havia 
um progresso de plantio de soja de 13%, 
enquanto a média para o período era de 
23%, mas foi revertido nos últimos dias e 
o plantio alcançou 50% no país.

Produtor com intenção prévia de plantio 
de 700 hectares de soja – a mesma área 
plantada de milho – Hernando de La Torre 
está revendo os seus planos após as perdas: 
“Eu não tenho certeza se vou arriscar em 
plantar tudo de soja com esse atraso no 
plantio e preços tão baixos. Talvez mude 
de última hora para plantar milho”.

Um relatório privado de uma consultoria de 
Boston com presença global prevê que a Argentina 
poderia roubar boa parte da participação de 
mercado do Brasil e dos Estados Unidos no milho.

LeonArdo GoTTems

Fotos: divulgação
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na conversão para reais, as 
altas chegaram a 2,5% ape-
nas no mês de outubro, com 
r$ 465,7 milhões (contra r$ 
454,3 milhões em outubro 

de 2015), e a 19,5% entre janeiro e outubro 
deste ano, com r$ 4,182 bilhões (frente a 
r$ 3,500 bilhões nos dez primeiros meses 
de 2015).

maior importadora de carne suína do 
Brasil (com 34% do total), a rússia im-
portou 206,7 mil toneladas entre janeiro 
e outubro, número 3% superior ao regis-
trado no mesmo período de 2015 (200,3 
mil toneladas).   

Em segundo lugar, Hong Kong impor-
tou 140 mil toneladas no mesmo período 
(equivalente a 23,1% do total), volume 45% 
maior que as 96,3 mil toneladas efetivadas 
no mesmo período do ano passado. 

Para a China, terceiro principal destino 
(com 12,4% do total) foram exportadas 75,4 
mil toneladas, dado que supera em mais 
de 2.400% as 3 mil toneladas registradas 
no ano anterior.

Outros mercados também incrementa-

O ministério da Agricultura de-
verá assinar protocolo sanitário 
com a malásia para que o Brasil 

exporte bovinos vivos destinados ao 
abate e à reprodução no país asiático. Em 
nota, o ministério diz que a previsão é de 
que em até 30 dias técnicos do governo 
malaio que visitaram o Pará - principal 
exportador brasileiro de gado em pé - 
enviem relatório para viabilizar o início 
das negociações.

Segundo a coordenadora-geral de 
Trânsito e Quarentena Animal do mi-
nistério, Judi maria da nóbrega, dois 
técnicos do Serviço veterinário da ma-
lásia (dvS na sigla em inglês) estiveram 
no laboratório do instituto Biológico, 
em São Paulo, e em quatro propriedades 
rurais do Pará usadas para quarentena 
antes do embarque de gado vivo. “Os ve-
terinários ficaram muito satisfeitos com 
a estrutura e com os controles sanitários 
das unidades”, disse Judi na nota.

Atualmente, o Brasil tem 36 estabele-
cimentos de pré-embarques de animais 
vivos (EPEs). do total, 16 estão no Pará. 
de acordo com o ministério, os malaios 
importam cerca de 250 mil cabeças/ano 
de bovinos vivos.

ram suas compras neste ano, como Chile 
(em 216%, com 19,4 mil toneladas entre 
janeiro e outubro), Argentina (119%, com 
18,6 mil toneladas), Uruguai (em 32%, com 
23,2 mil toneladas) e Singapura (com 20%, 
totalizando 26,9 mil toneladas.

“Com exceção da venezuela e de Angola, 

praticamente não registramos retrações 
entre os importadores de carne suína do 
Brasil.  de forma geral, o saldo das vendas foi 
bastante positivo, em especial na América 
do Sul e no mercado chinês”, analisa rui 
Eduardo Saldanha vargas, vice-presidente 
técnico da ABPA.

ContinUAção dA CAPA

ExportaçõEs totais dE carnE 
suína crEscEm 38,1% Em 2016

ministério EspEra 
rEsposta da malásia 
para comEçar a 
Exportar bois vivos

cobErtura do solo vai Ganhar novo método para análisE dE imaGEns
O processamento de imagens de 

cobertura do solo vai ganhar uma 
nova metodologia para análise, 

mais rápida, precisa e automatizada com um 
estudo que está em fase final de conclusão. 
As imagens, geralmente obtidas por meio 
de satélites, contarão com o emprego de 
drones na aplicação da técnica.

Conduzido pelo aluno de mestrado 
João Paulo Herrera do instituto de Ciências 
matemáticas e de Computação da USP São 
Carlos, o trabalho será apresentado pelo 
pesquisador Lúcio André de Castro Jorge 
– orientador da pesquisa - na 7ª edição do 
ForestSAT, em Santiago, no Chile.

O evento, organizado pelo Centro de 
Estudos em recursos naturais (OTErrA)  
e Faculdade de Agricultura Florestal da 
Universidade mayor, que sedia o congres-
so, será realizado de 14 a 18 de novembro. 
Castro Jorge é membro do comitê cientí-
fico e  será o coordenador de uma sessão 
sobre mapeamento e inventário florestal 
no dia 16.

de acordo com o pesquisador, o método 
tem se mostrado promissor no processa-
mento das imagens de cobertura do solo, 

por trabalhar com micro e macro texturas 
ao mesmo tempo, enquanto os processos 
tradicionais só utilizam uma de cada vez e 
são analisadas de forma manual. “A nova 
metodologia identifica arranjos, revela os 
padrões de textura da imagem”, explica.

Em estudos sobre a recomposição de 
florestas, o pesquisador afirma que a meto-
dologia poderá apontar se a vegetação que 
está sendo recuperada é a mesma da mata 
nativa. “muitas vezes, não se recompõe com 
a mesma floresta”, diz.

Marketplace - O pesquisador 
brasileiro vai aproveitar a oportunidade 
para uma reunião com o pesquisador Juan 
velozo, coordenador no Chile, do projeto 
“marketplace,  desenvolvimento de um 
sistema de monitoramento dos índices 
de estresse hídrico e vigor das plantas”. 
O sistema é para a gestão das culturas 
de frutas na região central daquele país, 
por imagens térmicas e multiespectrais 
obtidas com veículos aéreos não tripula-
dos (vAnTs), aprovado e em fase inicial 
de execução.

Para o chefe-geral da Embrapa instru-
mentação, João de mendonça naime, os 

resultados esperados desta parceria contri-
buirão também com o Portfólio de Automa-
ção da Embrapa  - rede de Agricultura de 
Precisão, fase iii - ambos em alinhamento 
com o Plano diretor da Unidade e com o 
Plano diretor da Embrapa. “A participação 
neste evento contribuirá com resultados 
na ampliação do conhecimento na área de 
sensoriamento remoto, com o intercâmbio 
de pesquisas internacionais e ampliação 
das parcerias da Embrapa, consolidando a 
posição científica internacional da Empresa, 
bem como com o estabelecimento de novos 
acordos”, afirma.

parceria - Lúcio André de Castro 
Jorge é docente do curso de pós-graduação, 
nível mestrado, da Universidade mayor 
desde 2012. 

O curso é decorrente de parceria já esta-
belecida desde 2006, quando o pesquisador 
participou de um projeto de inovação na 
área de sensoriamento remoto, financiado 
pela Corporação de desenvolvimento da 
Produção (COrFO), instituição de fomento 
daquele país e pelo governo chileno.

Segundo Castro Jorge, a parceria re-
sultou na  aquisição do primeiro sensor 

hiperespectral aerotransportado do Chile 
e na criação de um serviço no  Centro de 
Estudos de recursos naturais (OTErrA) 
junto a Universidade mayor do Chile. A 
instituição vem prestando serviços de 
pesquisa e monitoramento hiperespectral 
nas regiões vinícolas e em produções de 
frutas do Chile, bem como em áreas da 
empresa ArAUCO, papel e celulose. “nossa 
participação neste projeto foi pioneiro em 
aplicações de imagens hiperespectrais na 
agricultura”, afirma o pesquisador.

Castro Jorge vai usar drones para processamento de 
imagens de cobertura de solo 

Fo
to

: W
isl

ey
 To

ra
le

s 
/ A

gr
oi

n 
Co

m
un

ic
aç

ão

Fotos: divulgação



groina gronegóciosaJo
rn

al

O Jornal do Agronegócio Brasileiro. Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Energia 4

ibGE aponta safra 
dE arroz 8,8% 
maior Em 2017
o número chegou a 11,3 milhões de toneladas

A primeira estimativa do insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (iBGE) para a 
safra brasileira de arroz 2017 
aponta para uma colheita de 

11,3 milhões de toneladas, 8,8% superior à 
de 2016. O rendimento médio projetado 
é de 5.840 kg/ha. Só o rio Grande do Sul, 
maior produtor nacional de arroz, deve 
colher 8,3 milhões de toneladas (+10,5%), 
em uma área de 1,1 milhão de hectares 
(+2,3%). O rendimento médio esperado é 
de 7.616 kg/ha (+8%).

Em relação ao feijão, o iBGE aponta 
aumento de 9,3% na produção no próximo 
ano, que deve somar 2,9 milhões de tone-
ladas. “A 1ª safra deve produzir 1,3 milhão 
de toneladas, a 2ª safra, 1,2 milhão de 
toneladas e a 3ª safra, 447,9 mil toneladas”, 
destaca no levantamento divulgado nesta 
quinta. A área a ser plantada na safra de 
verão (1ª safra) é de 1,7 milhão de hectares, 
7,4% maior que a de 2016. “O rendimento 
médio deve crescer 3,7%, considerando que 
o clima em 2016 foi muito desfavorável no 
nordeste e demais estados onde a produção 

roço, aumento de 5% sobre o volume colhido 
em 2016. Segundo o iBGE, se não houver 
surpresas com o clima, o rendimento médio 
das lavouras deve ser 7,4% superior e atingir 
3.726 kg/ha. Só em mato Grosso, segundo 
o Grupo de Coordenação de Estatísticas 
Agropecuárias (GCEA), a produção deve 
ser de 2,3 milhões de toneladas, aumento 
de 2,5% em relação à safra 2016.

Considerados todos os 26 principais 
produtos analisados, o Levantamento Sis-
temático da Produção Agrícola de outubro 
aponta aumento de produção em 2016 
de oito deles: aveia em grão (49,8%), café 
arábica (23,8%), cebola (6,7%), cevada em 
grão (69,8%), feijão em grão 3ª safra (5,4%), 
mandioca (3,8%), trigo em grão (14,4%) e 
triticale em grão (31,7%). Em queda foram 
dezoito produtos: algodão herbáceo em 
caroço (-16,9%), amendoim em casca 1ª 
safra (-10,3%), amendoim em casca 2ª safra 
(-28,0%), arroz em casca (-15,5%), batata
-inglesa 1ª safra (-3,1%), batata-inglesa 2ª 
safra (-7,2%), batata-inglesa 3ª safra (-1,4%), 
cacau em amêndoa (-21,4%), café conilon 
(28,1%), cana-de-açúcar (-2,0%), feijão em 
grão 1ª safra (-15,5%), feijão em grão 2ª safra 
(-20,4%), laranja (-4,7%), mamona em baga 
(-52,6%), milho em grão 1ª safra (-16,0%), 
milho em grão 2ª safra (-30,4%), soja em 
grão (-1,5%) e sorgo em grão (-45,6%).

Fotos: divulgação

ocorre no bioma Cerrado.”
trigo - O iBGE revisou para cima a 

estimativa de produção de trigo em 2016. 
O Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola de outubro mostra avanço de 1,4% 
ante setembro, para 6,3 milhões de tonela-
das. A área plantada e a área a ser colhida 
foram revisadas, com aumentos de 0,6% 
e 0,5%, respectivamente, enquanto que o 
rendimento médio cresceu 0,9%. Segundo 
o iBGE, o rio Grande do Sul deve produzir 
2,5% mais, a partir de um aumento da área 
plantada de 1,2%. no Paraná, que neste ano 
responde por 51,9% da produção nacional 
do cereal, deve colher 0,8% mais.

Em relação ao milho segunda safra 
2016, o iBGE destaca que a estiagem que 
prejudicou a 1ª safra do cereal (verão) per-
sistiu e a colheita reflete isso. “As avaliações 
de outubro para o milho 2ª safra foram 
menores em 302,4 mil toneladas, variação 
negativa de 0,8% frente às informações de 
setembro”, diz no relatório divulgado nesta 
quinta. O rendimento médio caiu 0,6%, para 
3.868 quilos por hectare, e a produção foi 
estimada em 39,2 milhões de toneladas. A 
produção total (primeira e segunda safras) 
foi estimada em 63,6 milhões de toneladas, 
0,4% menor que a avaliada em setembro.

algodão - O prognóstico apontou 
produção de 3,6 milhões de toneladas de ca-
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Pelo segundo ano consecutivo, 
foi registrado um recuo no 
total das exportações de café 
na safra 2015/2016, depois dos 
recordes alcançados em cada 

um dos quatro anos cafeeiros anteriores. 
O ano cafeeiro 2015/2016 fechou com uma 
redução de 0,7% nas exportações, num total 
de 111,8 milhões de sacas. As informações 
foram divulgadas nesta quinta-feira, 10, por 
meio do relatório mensal de Outubro sobre 
o mercado cafeeiro da Organização inter-
nacional do Café (OiC). As exportações dos 
três grupos dos arábicas aumentaram: 1,1% 
no dos suaves colombianos; 5,5%, no caso de 
outros suaves, e 2,6%, no caso dos naturais 
brasileiros. Já as exportações dos robustas 
caíram 6,9%, para 40,8 milhões de sacas. 
“no entanto, as exportações de café verde 
do maior produtor de robusta, o vietnã, na 
verdade aumentaram 8,1%, passando a 22,3 
milhões de sacas, embora esta estimativa 
cubra apenas o café embarcado fisicamen-
te, e não o café liberado pelas autoridades 
aduaneiras”, observou o relatório.

A OiC destacou que o aumento das 
exportações do vietnã foi superado, em 
volume, pela redução das exportações de 

robustas verdes da indonésia, que caíram 
mais de 25% durante o ano cafeeiro, e 
do Brasil, que recuaram mais de 72%. As 
exportações de arábicas verdes do Brasil 
aumentaram 2,4% em relação ao ano pas-
sado, alcançando 29 milhões de sacas, um 
pouco menos que o pico de 29,5 milhões 

safra 2015/2016 tEvE rEdução dE 0,7% nas ExportaçõEs dE café
Segundo a oiC, o ano cafeeiro fechou com baixa, num total de 111,8 milhões de sacas

alcançado na safra 2013/14. Embarques de 
maiores volumes também foram obtidos 
por diversos outros países produtores de 
arábicas, de acordo com a OiC. Como 
exemplo, citou Honduras (2,4%), Guatemala 
(4,2%), Etiópia (7,1%), nicarágua (7%) e 
Índia (21%). As exportações da Colômbia 

permaneceram quase inalteradas. O au-
mento significativo de 42,9% alcançado pelo 
Peru sugere, conforme a organização, que 
a produção está começando a se recuperar 
do surto de ferrugem que afetou as duas 
últimas safras peruanas. As exportações de 
café verde do méxico, porém, diminuíram 
3,9%, pois a ferrugem continua a ser um 
problema no país.

Especificamente em setembro, as ex-
portações totalizaram 9 milhões de sacas, 
1,1% acima de setembro do ano passado, de 
acordo com a OiC. O relatório enfatiza que, 
no Brasil, os embarques diminuíram 21,5%, 
caindo para 2,5 milhões, e, no caso dos ro-
bustas verdes, 90%. “A produção brasileira 
de robustas é usada basicamente para suprir 
a indústria interna de solúvel, mas a falta de 
chuvas e a queda de produção apertaram o 
mercado e, por um período curto, os preços 
locais dos robustas superaram os dos arábi-
cas”, explicou o documento da entidade. no 
vietnã, em compensação, estima-se que as 
exportações chegaram a aumentar 61,7%, 
passando a 2 milhões de sacas, o maior 
volume de que se tem notícia exportado 
pelo país em um mês de setembro.

Fotos: divulgação
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meia tonelada de bananas foi distri-
buída na última sexta-feira (11) 
por fiscais estaduais agropecuá-

rios em frente à Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e irrigação do rS. A presidente da 
Afagro, Angela Antunes explica que a inten-
ção foi “simbolizar a grande banana que o 
governador tem dado ao funcionalismo há 
oito meses, além de oferecer à população 
um produto que passa pelas mãos dos fiscais 

agropecuários”.
O ato faz parte da mobilização dos ser-

vidores públicos contra o parcelamento de 
salários, que já está no oitavo mês, o atraso 
no pagamento de diárias e contra a PEC do 
Teto de Gastos (PEC 55). “Estamos cons-
truindo com outras categorias um grande 
movimento para paralisar nos próximos 
meses, pois achamos que 2017 será um ano 
de muitas perdas para o funcionalismo”, 

alerta Angela. A atividade organizada pela 
Afagro-rS contou com o apoio de Sindisepe, 
Sintergs, Sindicaixa, Agefa e SindisPGE.

Além do ato, também ocorreu a parali-
sação na unidade central e, no interior, nas 
inspetorias de defesa Agropecuária (idAs) 
e na inspeção de abates em frigoríficos. 
A emissão de Guias de Trânsito Animal 
fica suspensa nas idAS que aderirem à 
paralisação. A recomendação da Afagro foi 

para realização de expediente interno, sem 
atendimento ao público.

Os fiscais estaduais agropecuários 
desenvolvem papel fundamental para o 
sucesso do agronegócio gaúcho, segmento 
que permanece apresentando resultados 
positivos apesar da crise. Além disso, os 
servidores atuam na saúde pública, garan-
tindo mais segurança nos alimentos que 
chegam à população.

protEsto com doação dE bananas Em porto alEGrE

importação E libEração da vEspa polinizadora 
do fiGo podE mElhorar a qualidadE da fruta

As variedades do figo co-
mestível pertencem a uma 
espécie com indivíduos com 
sexos separados. Existem 
indivíduos funcionalmente 

femininos (os figos produzem sementes 
- quando polinizados) e indivíduos funcio-
nalmente masculinos (os figos produzem 
pólen e seu vetor - as vespas). Assim, para 
que o mutualismo “funcione” é necessário 
que haja indivíduos dos dois sexos na po-
pulação, senão as vespas acabariam depois 
da primeira polinização (elas morrem de-
pois de entrar no figo, e se esse for um figo 
feminino, ela não deixa prole). Somente os 
figos funcionalmente masculinos são aptos 
à oviposição, pois os estiletes das flores têm 
tamanho compatível com o do ovipositor 
da vespa.

dessa forma, como as vespas (ou melhor, 
as larvas) seriam trazidas em alguns ramos 
das figueiras (obviamente proveniente de 
plantas funcionalmente masculinas), seria 
interessante explicitar como a população 
dessas vespas seria mantida, seja por plantio 
desses ramos ou pela importação de outras 
árvores funcionalmente masculinas.

Apesar de elas não produzirem figos 
comestíveis (centenas de vespas emergem 
desses figos, o que não é muito apetitoso 
para a maioria das pessoas), elas são im-
prescindíveis para a manutenção das vespas

Conforme o pesquisador Cristiano 

menezes, da Embrapa Amazônia Oriental 
(Belém, PA), existem centenas de espécies 
de vespas que polinizam espécies selvagens 
de figos. Porém, essa é a única que poliniza 
as figueiras cultivadas para produção de 
figos comestíveis, Ficus carica.

Sobre as possibilidades de importação, 
Cristiano explica que a principal tentativa 
será feita a partir de Portugal, a qual já 
obtemos autorização do ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (mapa) 
para importar. “Se não funcionar com as 
vespas provenientes de Portugal, tentare-
mos outras alternativas, principalmente da 
Califórnia e de israel, onde há mais tradição 
no cultivo de figo e vespas adaptadas ao 
manejo agronômico do Ficus carica. não 
temos informações sobre produtores de figo 
utilizando vespas na África do Sul”.

Esta importação da vespa de Portugal 
será recebida no Laboratório “Costa Lima” 
onde será feita primeiramente a confirma-
ção taxonômica da espécie e a limpeza dos 
possíveis contaminantes que possam estar 
presentes na amostra introduzida. Após os 
testes de laboratório no interior desta área 
de segurança, e a comprovada a eficiência da 
polinização dos frutos de figos, será então, 
solicitada a liberação de quarentena para 
uso desse material importado na cultura 
de F. carica, segundo o pesquisador da Em-
brapa meio Ambiente, Luiz Alexandre Sá.

Segurança - Conforme Larissa 

Elias, pesquisadora da USP, “as vespas 
responsáveis pela polinização das figueiras 
são altamente específicas. Há aproximada-
mente 800 espécies de figueiras no mundo 
todo e cada uma é polinizada por uma única 
espécie de vespa. As vespas têm vida muito 
curta quando adultas, aproximadamente 
48h, e nesse período são atraídas por subs-
tâncias voláteis específicas que o figo libera”.

dessa forma, a chance e interação da 
vespa Blastophaga psenes com outras 
espécies de plantas ou de animais é muito 
pequena, pois ela vive pouco tempo e está 
obrigatoriamente associada a F. carica. 
Portanto, a introdução da vespa no Brasil é 
segura, com probabilidade muito pequena 
de interação com outras espécies e de causar 
algum desequilíbrio.

“A polinização dos figos pela vespa 
Blastophaga psenes pode permitir uma 
produção mais contínua, mas para isso 
teremos que, no primeiro momento, desen-
volver pesquisas buscando adequar o ciclo 

de vida das vespas às nossas condições e às 
figueiras daqui. Além disso, uma grande 
vantagem com a polinização dos figos será 
a qualidade dos frutos, que apresentarão 
melhor sabor e maior tempo de prateleira”, 
complementa Larissa.

Ainda de acordo com Larissa, o figo 
brasileiro “roxo de valinhos” começou a ser 
produzido em israel recentemente. Como 
a vespa ocorre naturalmente nessa região, 
os figos estão sendo polinizados, mas com 
baixas taxas de sucesso. A nossa intenção 
é, quando a vespa for introduzida, direcio-
nar as pesquisas para que a polinização do 
figo nacional seja otimizada. Os figos po-
linizados certamente terão mais aceitação 
no mercado nacional e internacional por 
apresentar melhores características como 
sabor e cor.

Para Fabiana Elias, também da USP, a 
introdução de uma espécie no país é um 
processo complexo que envolve várias 
etapas. Além de todas as autorizações e 
protocolos legais requeridos, serão precisos 
também estudos e experimentos para nos 
certificarmos que o processo de polinização 
ocorra com sucesso e que a técnica seja 
aproveitada da melhor maneira possível 
pelo agricultor. Esperamos que todas as 
etapas envolvidas sejam cumpridas em 
cerca de 3 anos.

A maior parte da produção nacional de 
figos concentra-se na região de valinhos, 
estado de São Paulo, mas os estados de 
minas Gerais, rio Grande do Sul, Paraná 
e Santa Catarina são também produtores 
tradicionais. Qualquer uma das regiões pro-
dutoras poderia se beneficiar da polinização 
dos figos. mas a introdução da vespa poli-
nizadora abriria a possibilidade de produzir 
outras variedades ainda não produzidas no 
Brasil. A variedade Smyrna, por exemplo, 
adaptada a climas áridos, se desenvolveria 
bem no nordeste e possibilitaria a expansão 
do cultivo para esta região.

Uma equipe composta por pesquisadores da Embrapa, 
da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) busca introduzir a vespa 
polinizadora Blastophaga psenes para a cultura de figo 
no Brasil, única que poliniza as figueiras cultivadas para 
produção de figos comestíveis. A importação será feita pelo 
Laboratório de Quarentena “Costa Lima”, da Embrapa Meio 
Ambiente (Jaguariúna, SP).

Foto:embrapa
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maGGi pEdirá compEnsação 
à aGricultura por cuidados 
ambiEntais na cop 22

Foto Kadijah suleiman

O ministro da Agricultura Blairo 
maggi vai pedir durante a COP 22, 
em marrakech, que os produtos 

agrícolas brasileiros tenham preferência no 
mercado global, em função de cumprirem 
regras ambientais rigorosas. Ele falará no 
painel “O papel do Brasil, da agricultura e 
da silvicultura no Acordo de Paris” na pró-
xima quinta-feira (17/11) e deve apontar “a 
realidade do produtor nas grandes decisões”.

na ocasião, maggi vai reforçar que o 
Brasil tem 61% de suas matas nativas pre-
servadas e que faz uso de energias limpas, 
além de ser responsável por 14% da água 
doce do planeta. Ele destaca que o clima é 
um fator importante na produção agrope-
cuária do país, o que motiva os agricultores 
a preservar o equilíbrio ambiental.

O assessor do mapa para desenvolvi-
mento e Sustentabilidade, João Campari, 
diz que Blairo maggi cobrará compensações 
pelas práticas e regras ambientais seguidas 
por agricultores brasileiros. “Queremos ser 
compensados de alguma forma por todos 

esses cuidados que são compartilhados 
com o bem-estar da população dos demais 
povos. Temos aqui leis muito severas para 
o uso da terra, mais do que em qualquer 
outro país”, afirma.

Outro ponto a ser defendido na COP 22 
pelo ministro é a pecuária. Para os especia-
listas do Observatório do Clima a criação de 
gado é a grande responsável pelas emissões 
de gases do efeito estufa no Brasil, ponto 
que foi contestado pela Embrapa logo em 
seguida. O órgão de pesquisa afirma que 
as emissões dos animais são compensadas 
pelo pasto plantado.

Específicas (nTE) para 13 culturas agrí-
colas.  A partir de agora, os agricultores 
cujos produtos foram contemplados com 
a medida – editada por meio do Plano 
Agro+ – poderão adotar a Pi Brasil em 
suas propriedades, o que lhes dá acesso 
à certificação e ao selo Brasil Certificado.

agro+ 1 - O ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (mapa) 
anunciou, às 17h, na quarta-feira (9), 
por meio do Plano Agro+, a edição de 
instrução normativa com as normas 
Técnicas Específicas (nTE) para mais 
13 culturas agrícolas. Com isso, os 
agricultores poderão aderir, de modo 
voluntário, às nTE, passando a cultivar 
de acordo com a Produção integrada 
Agropecuária (Pi Brasil), voltada à sus-
tentabilidade. O ministro Blairo maggi 
e o secretário-executivo Eumar novacki 
participaram da solenidade, na sala do 
CnPA (andar térreo). 

agro+ 2- Como exemplo podemos 
citar que entre as novas ações do Agro+ 
federal, estão a busca de solução para a 
destinação das cerca de 500 mil tonela-
das de suínos e aves mortos por causas 
rotineiras (não por doença), como 
acidentes e desastres climáticos, nas 
propriedades rurais. Um grupo de tra-
balho deverá apresentar soluções para o 
problema, que envolve meio ambiente, 
saúde pública e questões trabalhistas. 
Outra medida adotada foi a alteração 
da legislação que estabelece a tempe-
ratura de -18°C para o congelamento 
dos cortes suínos. Pela nova regra, a 
temperatura passou para – 12º C. isto 
tem impacto significativo no gasto de 
energia elétrica, aliviando o custo de 
produção dos frigoríficos. 

Maurício Picazo Galhardo

Giro aGronEGócio
ZoneaMento - Foi publicado no 

diário Oficial da União, na quinta-feira 
(10), o primeiro zoneamento Agrícola de 
risco Climático (zarc) da cultura de oliva 
para os estados de São Paulo e rio Grande 
do Sul.  nas portarias são apresentadas 
orientações aos produtores sobre muni-
cípios aptos ao plantio e ao período mais 
adequado à semeadura das lavouras. 
Para ter direito ao Proagro (Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária), ao 
Proagro mais (agricultura familiar) e à 
subvenção federal ao prêmio do seguro 
rural, o produtor deve observar os indi-
cativos desses normativos.

noVa SaFra - A estimativa da safra 
2016/17 de grãos pode variar de 210,9 
milhões de toneladas a 215,1 milhões de 
toneladas, de acordo com o 2º levanta-
mento da produção agrícola, divulgado 
na quinta-feira (10), pela Companhia 
nacional de Abastecimento (Conab). O 
crescimento poderá ser de até 15,6% em 
relação à safra anterior, de 186,1 milhões. 
Se o resultado se confirmar, o Brasil 
registrará mais um recorde no campo. 
Também há previsão de ampliação da 
área total plantada, que deve se situar 
entre 58,5 milhões de hectares e 59,7 
milhões de hectares, o que representa 
crescimento de até 2,3% na comparação 
com a safra 2015/16.

redução - A Produção integrada 
Agropecuária (Pi Brasil) pode reduzir em 
até 35% os custos de produção com a ra-
cionalização do uso de insumos e de boas 
práticas, destacou o secretário-executivo 
do ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (mapa), Eumar novacki, 
ao assinar na quarta-feira (9) instrução 
normativa com as normas Técnicas 

opine: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com | Um forte abraço. Até mais! | Jornalista voluntário mTB 64.425/sP.

Fotos: divulgação
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CLASSifiCAdoS 
AGroin

Carrossel de 
produtos separados 

por categorais. 

JornAL AGroin
Últimas edições do Jornal 

Agroin Agrongócios, acesse 
e leia agora mesmo.

ÚLtiMAS 
notíCiAS
notícias para 
o homem do 
campo manter-
se atualizado 
no dia-a-dia.

JornAL AGroin 
AGronEGóCioS
Acesso para downloand rápido.

PróxiMoS EvEntoS
display de eventos para 
uma fácil navegação sem 
a necessidade de acessar 
a Agenda.

AGroin no fACE
fan page da Agroin 
Comunicação no 
facebook. Curta essa 
ideia.

BAnnEr 
PUBLiCitário
formatos Gif, 
JPG e SWf.

BAnnErS 
PUBLiCitárioS
formatos Gif, 
JPG e SWf.

BAnnErS 
PUBLiCitárioS

formatos Gif, 
JPG e SWf.

BAnnEr 
PUBLiCitário
formatos Gif, 
JPG e SWf.

GALEriAS
Últimos 
eventos 

cobertos pela 
equipe Agroin. 

notíCiAS EM dEStAQUES 
Principais notícias da 

atualidade para o acesso simples 
e rápido do leitor.

AGroin WEB SitES 
ninguem melhor do que uma empresa 
especializada em comunicação rural 
para desenvolver a solução perfeita 
para sua empresa. Acesse e confira 

alguns de nossos projetos. 

acesse agora o novo site da

e cadastre-se para receber nossos 
boletins diários!

www.agroin.com.br


