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RESULTADOS DO FUTURO
COM A SOJA HOJE.

Quer saber como? Acesse
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Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.

©
S

yn
g

en
ta

, 2
01

9.



 a lavoura de soja no brasil 
vive a cada ano uma perspectiva renovada 
de entusiasmo. De Norte a Sul e de Leste a 
Oeste, a oleaginosa conquista espaços e inje-
ta riquezas, que transformam a realidade re-
gional. Com a exportação do grão e também 
de produtos industrializados, bem como da 
proteína animal, diretamente dependen-
te do farelo, o País alimenta o planeta. Uma 
vez que as possibilidades de expansão de 
cultivo são plenas, sem necessidade de afe-
tar florestas ou outras atividades produti-
vas, é certo que os consumidores mundiais 
seguirão atendidos em suas demandas.

Os produtores brasileiros ficam atentos 
basicamente ao comportamento do clima, 
a cada nova temporada, como único ele-
mento que pode influenciar em uma boa 
safra, ou até na quebra de novos recordes. 
Tendo em vista que as lavouras estão espa-
lhadas por praticamente todos os estados 
da Nação, eventuais enchentes em uma 
área ou estiagens em outra podem interferir 
no resultado final. Mas no que depender do 
plantio e da adoção de pacote tecnológico, 
os brasileiros hoje dispõem da melhor tec-
nologia existente em âmbito mundial para 
grãos de soja de alta qualidade.

A pesquisa, liderada pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), bem como com a atuação de inúmeros 
institutos mantidos por entidades ou ainda 
pela iniciativa privada, é a grande parceira 
da cadeia produtiva na prospecção de novi-
dades. As modernas ferramentas da tecno-
logia tornam-se aliadas do produtor rural e 
do processador do grão, assegurando efi-
ciência em praticamente todos os elos. As-
sim, do consumo humano à criação animal 
e do biodiesel, a utilização da soja é essen-
cial ao ritmo de vida contemporâneo, prati-
camente movimentando o planeta.

Um

E para a temporada 2019/20, a expec-
tativa dos organismos que acompanham 
o desenvolvimento das culturas agrícolas 
no Brasil é de colheita de nova safra recor-
de. Com isso, o abastecimento das necessi-
dades internas e da demanda internacional 
estará plenamente assegurada ao longo do 
próximo ano e inclusive para composição 
de estoques. De todas as regiões do País, e 
pelas mais diversas vias de escoamento, a 
soja uma vez mais vai fluir em direção aos 
mercados. É proteína e é energia para uma 
população global que cresce e, assim, cada 
vez mais depende de segurança alimentar.

No Brasil, o Mato Grosso tornou-se a 
grande referência dentre os estados pro-
dutores, ao lado do Paraná, do Rio Gran-
de do Sul e da Bahia. Com a experiência e 
os investimentos crescentes em estrutura 
produtiva (maquinário moderno, silos de 
armazenagem e vias de transporte em di-
ferentes modais), os brasileiros atraem divi-
sas e convencem as mais diversas clientelas 
da importância de sua parceria. Com isso, 
o progresso avança para os mais distantes 
rincões nacionais, onde a população encon-
tra na soja e no comércio com ela identifica-
do a garantia de emprego e renda.

Nesta edição do Anuário Brasileiro da 
Soja, referente a 2019, uma das mais tradi-
cionais e referenciais publicações em âm-
bito global sobre a cultura, o leitor encon-
tra um panorama completo do ambiente de 
produção e de comercialização desse grão, 
não apenas no País como também no exte-
rior. Com a experiência de quase duas déca-
das de acompanhamento dessa cadeia pro-
dutiva, a Editora Gazeta compartilha com 
seus leitores, os do Brasil e os do mundo, o 
cenário deste que é um dos alimentos mais 
demandados em todas as mesas. uma boa 
leitura e excelentes negócios para todos.

nas nuvensGRÃO
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A grAin Up in 
the sky

braZilian soYbean Fields, Year aFter Year, experience a 
fresh start with renewed enthusiasm. From North to South and East 
to West, the oilseed gains grounds and generates wealth, thus trans-
forming the regional reality. With the export of the grain and indus-
trialized products, as well as animal protein, directly dependent on 
soymeal, the Country feeds the planet. As there are plenty of chanc-
es for expanding the crop, with no need for knocking down forests or 
replacing other crops, the demands of the global consumers will cer-
tainly suffer no restrictions.

The farmers in Brazil basically pay heed to the behavior of the cli-
mate, at every new season, as the only element that could interfere 
with a good crop, or even in the process of hitting new records. Seeing 
that the soy fields are scattered across almost every Brazilian state, oc-
casional floods in one area or dry spells in other regions could interfere 
with the final result. Nonetheless, as far as planting and the technolog-
ical package go, the farmers in Brazil now rely on the best technology 
that exists at global level for high quality soybean kernels. 

Research works, coordinated by the Brazilian Agricultural Re-
search Corporation (Embrapa), as well as the works carried out by var-
ious institutes run by entities or even by private initiative, is the great 
partnership of the supply chain in its pursuit of novelties. The mod-
ern technological tools are aligned with the farmers and the grain pro-
cessing companies, ensuring efficiency in almost all the links. There-
fore, from human consumption to livestock feed and biodiesel, the 
use of soybeans is an integral part of the rhythm of modern life, in a 
way, moving the planet. 

For the 2019/20 growing season, the expectation of the organs 
that keep a close watch on the agricultural crops in Brazil, points to a 
new record crop. Consequently, the needs of the domestic and foreign 
market will be fully met throughout the coming year, where stocks are 
also an integral part of it. From all regions across Brazil, and a variety 
of transportation routes, once again soybean is making its way to the 
markets. It is protein and energy for a global population that is con-
stantly rising and, therefore, increasingly dependent on food safety.

In Brazil, the State of Mato Grosso has become the real reference 
among all soybean producing states, along with Paraná, Rio Grande 
do Sul and Bahia. With the experience and ever-increasing invest-
ments in productive structures (modern machinery), storage silos 
and transportation routes in different modals). Brazilian farmers at-
tract dividends and manage to convince all sorts of clients of the im-
portance of their partnership. Therefore, progress is working its way 
into distant regions, where people grow and trade soybean, thus gen-
erating jobs and income.

In this edition of the Brazilian Soybean Yearbook, relative to 2019, 
one of the most traditional and noteworthy publications at global lev-
el on the crop, readers will find a complete panorama of the produc-
tion and commercialization environment of this kernel, not only at 
home but abroad, too. With the experience of almost two decades of 
a close watch on this supply chain, Editora Gazeta shares with its read-
ers from Brazil and the world, the scenario of this crop as one of the 
most demanded foods on all dining tables. 

happy reading and promising businesses!
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ProduCtion

ele É o líder do aGroneGóCio do 
Brasil e o principal produto de exportação do 
País, que, por sua vez, lidera o seu comércio 
mundial e pode ficar à frente também da sua 
produção em nível internacional. O grão de 
soja brilha como ouro nas lavouras e arma-
zéns de 20 estados e na economia brasileira, 
injetando valores extremamente representa-
tivos a cada ano. Em 2018, o Valor Bruto de 
Produção (VBP) no campo rendeu R$ 148,6 
bilhões aos produtores, conforme o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to (Mapa), e a exportação do grão passou de 
US$ 33 bilhões, enquanto a de todo comple-
xo, onde ainda se destaca o farelo, chegou a 
US$ 40 bilhões, ou seja, 17% das exportações 
totais do País.

A safra alcançou recorde e colocou o 
País até na liderança mundial da produ-
ção, conforme o próprio Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 
que estimou 122 milhões de toneladas 
para o Brasil nesse ano, acima dos núme-
ros levantados pelo organismo nacional 

(Conab). Já em 2019, onde o clima não co-
laborou em importantes áreas produtoras 
e houve redução na colheita, a condição 
mudou novamente, mas no próximo ciclo, 
de 2020, com frustração já presente na sa-
fra norte-americana e prognósticos iniciais 
positivos para a brasileira, pode-se reafir-
mar a liderança do País também na oferta.

As projeções de diversas fontes públi-
cas e privadas, no início de implantação 
das novas lavouras, que estava atrasado, 
era de que seria possível ultrapassar 120 

milhões de toneladas e chegar a até 125 
milhões de toneladas. A área seria nova-
mente aumentada, porém em níveis mais 
cautelosos diante de incertezas no comér-
cio mundial, com a indefinida disputa co-
mercial entre os seus grandes agentes (Es-
tados Unidos na exportação e China na 
importação), bem como dos custos que 
se apresentam altos. E a expectativa era 
de recuperação da produtividade, diante 
de provável clima mais favorável, embora 
sempre incerto.

O que parece certo é o grande futu-
ro que se continua vislumbrando e proje-
tando para a oleaginosa no Brasil, diante 
de suas inigualáveis condições de forneci-

mento no mundo e de demandas persis-
tentes, inclusive em nível interno, onde, ao 
lado da expansão do uso do farelo para as 
criações animais, soma-se a ampliação da 
mistura do biodiesel (feito na maior parte à 
base de óleo de soja) no combustível mine-
ral. Tudo leva a crer que o grão e seus pro-
dutos continuarão a brilhar no Brasil e no 
mundo, tendo o verde-amarelo brasileiro a 
despontar nas lavouras nacionais e nos na-
vios que atravessam os oceanos dos diver-
sos continentes.

CultuRa 
pROduziu R$ 
150 bilhões e 

expORtOu us$ 40 
bilhões em 2018

o grão dourado da soja brilha com fulgor, 
tanto na economia do País quanto na 
representatividade do agronegócio 

brasileiro em âmbito mundial

O OuRO 
do Brasil
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BrAziliAn gold
the golden soybean grain shines brightly, both in the economy of the 

Country and its representativeness of brazilian agribusiness at global level

soYbean is braZil’s biGGest CroP, 
and the most exported one, too, and is, in 
turn, its global trade leader and could even 
rank first in production at international lev-
el. The golden soybean grain shines bright-
ly in the fields and warehouses of 20 states 
and in the Brazilian economy, injecting ex-
tremely representative values year after year. 
In 2018, the Gross Production Value (GPV), at 
field level, fetched by the farmers, amount-
ed to R$ 148.6 billion, according to the Minis-
try of Agriculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa), and soybean exports brought in rev-
enue of upwards of US$ 33 billion, whilst the 
entire complex, where meal is the highlight, 
brought in US$ 40 billion, meaning, 17% of 
the Country’s total exports. 

The crop hit a record high, and turned Bra-
zil into the global production leader, according 
to the US Department of Agriculture (USDA), 
which estimated Brazil’s crop at 122 million 

tons, outstripping the numbers surveyed by 
the national organ (Conab). In 2019, weather 
conditions were rather unfavorable in several 
soybean producing regions, adversely affect-
ing the size of the crop, the conditions changed 
again, but in the next cycle, 2020, with the al-
ready known frustration of the North-Ameri-
can crop, and positive initial prognoses for the 
Brazilian crop, the Country’s leadership could 
be reaffirmed as far as supplies go.

The projections by several public and pri-
vate sources, at the beginning of the estab-
lishment of new soybean fields, which were 
running behind schedule, pointed to the pos-
sibility of exceeding 120 million tons, with 
chances to reach 125 million tons. The plant-
ed area was supposed to be increased again, 
but at more cautious levels  in light of the un-
certainties of the global trade, with an unde-
fined trade war between its relevant agents 
(the United States in exports and China in im-

ports), without overlooking the ever rising 
production costs. There was expectation for a 
recovery of the productivity levels, in light of 
the expected favorable weather conditions, 
but where an air of uncertainty is never out of 
the question. 

What seems certain is the brilliant future 
spotted and projected for the oilseed in Bra-
zil, in light of its unrivaled conditions to sup-
ply the world and persistent demands, even 
at the domestic level, where, side by side with 
the ever rising use of soybean meal for live-
stock operations, there is also the bigger pro-
portion of the biodiesel mixture (for the most 
part, with soybean based diesel) in fossil fu-
els. There is every indication that the cereal 
and its products will continue shining in Bra-
zil and in the world, with the Brazilian Green-
Yellow colors always present in the national 
crops and on the cargo ships that cross the 
oceans of the various continents. 

CROp pROduCed R$ 150 billiOn 
and expORted us$ 40 billiOn in 2018
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América Latina Tecnologia Agrícola

Uma empresa do grupo
+55 (41) 3071.9100

fb.com/altaagricola

www.alta-brasil .com

A Alta está presente em 
todo o Brasil e oferece 
produtos adequados à 

realidade do agronegócio, 
com um rigoroso controle 

de qualidade, buscando 
sempre apresentar 

produtos eficientes e com 
tecnologias inovadoras.

Impulsionamos
potenciais produtivos

SOLUÇÕES INOVADORAS - AMPLIAMOS NOSSO PODER DE PROTEÇÃO

ATENÇÃO Estes produtos são perigosos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as 

instruções contidas nos rótulos, nas bulas e nas receitas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização 

dos produtos por menores de idade. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

coliseo

Diurom + Hexazinona

16



novas Fileiras de Plantas deve-
rão se incorporar às lavouras de soja na sa-
fra 2019/20 do País, onde é a principal cultu-
ra agrícola e se caracteriza pela boa liquidez 
e pelo bom retorno econômico. Conforme 
as estimativas iniciais da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), em outubro 
de 2019, o crescimento de área segue a ten-
dência das últimas safras e, de modo geral no 
País, deverá atingir índice na ordem de 1,9%. 
Em praticamente todos os estados produ-
tores (são 20 no total), pelo menos nos prin-
cipais há a previsão de algum acréscimo no 
cultivo da oleaginosa, não ocorrendo altera-

ção de área em quatro de menor expressão.
O índice é considerado “tímido” pela Co-

nab, em razão da “incerteza sobre a dispu-
ta comercial entre Estados Unidos e China, 
bem como pelos baixos preços internacio-
nais e, em especial, pelo elevado custo de 
produção, pois a rentabilidade financeira 
dos produtores de soja tem baixado nos úl-
timos anos e as aberturas de novas áreas, 
além de muito caras, têm produtividades 
menores que as consolidadas”. Diante da si-
tuação que se apresentava até início de ou-
tubro de 2019, a Conab verificava que “os 
agricultores estão mais cautelosos”.

A maior região produtora, o Centro-Oes-
te, deverá ter a maior expansão, na ordem 
de 2,6%, o mesmo índice do principal Estado 
produtor (regional e nacional), o Mato Gros-
so, que acrescentaria 252 mil hectares, con-
forme a Conab. Já o Instituto Mato-Grossen-
se de Economia Aplicada (Imea) apresentou 
cálculo mais modesto em 1º de outubro de 
2019, com previsão de incremento de 110 mil 
hectares (mais 1,14%), com destaque maior 
para a parte norte do Estado (mais 8,92%), 
onde a participação da cultura ainda é me-
nor. “O crescimento de área semeada é de-
corrente principalmente da conversão de 

áreas de pastagem em agricultura na porção 
norte”, registrava o instituto.

Ainda no Centro-Oeste, os outros dois 
estados fortes na produção, Goiás e Mato 
Grosso do Sul (quarto e quinto no País), te-
riam acréscimos respectivos de 2% e 3,4% 
nos cultivos. Para os sul-mato-grossenses 
ainda se previa recuperação maior de pro-
dutividade (8%) diante das perdas ocorridas 
na safra anterior com falta de chuva. Com 
isso, os três estados, sem considerar o Dis-
trito Federal, poderiam ampliar a produção 
em cerca de 1,7 milhão de toneladas, con-
forme já previa em final de agosto de 2019 

a chamada Aliança Agroeconômica, forma-
da por Imea, Instituto para o Fortalecimento 
da Agropecuária de Goiás (Ifag) e Federação 
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do 
Sul (Famasul).

No Sul do Brasil, a área de cultivo cres-

ceria em torno de 1%, índice apresenta-
do pelo Rio Grande do Sul, segundo maior 
produtor do País no período 2018/19, en-
quanto ficaria em 0,9% no Paraná, tercei-
ro na safra anterior, quando o clima afetou 
o Estado, mas que poderia recuperar a se-
gunda posição de acordo com a projeção 
inicial da Conab para o novo ciclo produti-
vo. Já na perspectiva de organismos esta-
duais, os gaúchos ampliariam a área em 
1,9% (projeção inicial da Emater/RS-Ascar) 
e os paranaenses, 0,7% (conforme o Deral, 
do Paraná) e a produção de ambos, a prin-
cípio, ficaria equilibrada.

CResCimentO 
estimadO na 

nOva áRea 
semeada dO GRÃO 

nO país é de 1,9%

vOlume pOssível
Para o total do País na nova safra que começava a ser implantada em outubro de 2019, mesmo que ainda fosse cedo para afiançar 

números, a previsão inicial da Conab era de volume na faixa de 120,4 milhões de toneladas, o que representaria aumento de 4,7% so-
bre o resultado anterior. Neste cálculo, utilizou como base produtividade média estatística (levou em conta 3.292 quilos por hectare, 
o que representaria elevação de 2,7% sobre o período antecedente) e, desta forma, considerou haver chances de a quantia final ser 
superior, “caso não haja nenhum problema climático no decorrer do desenvolvimento da safra e colheita”.

expansão da soja brasileira segue no 
ciclo 2019/20 e o Mato Grosso, maior 

estado na produção, converte áreas de 
pastagens para cultivar o grão

Abrindo
alas
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MAking strides
expansion of brazilian soybean crop suffers no interruptions 

in the 2019/20 growing season and Mato Grosso,
leading producer, converts pasturelands into soybean fields

pOssible vOlume
For the total of the Country in the new crop which was getting off to a good start in October 2019, although being early to project num-

bers, Conab’ initial estimate pointed to a volume of 120.4 million tons, which would represent an increase of 4.7% from the previous re-
sult. In this calculation, Conab used as basis the average productivity statistics (taking into consideration 3,292 kilograms per hectare, 
which would represent an increase of 2.7% over the previous period) and, therefore, considered that there could be chances for a final 
higher volume, “should there be no climate-related problem during the growing stage of the crop and during harvest time”.

new soYbean rows should be incorporated into the fields in 
the 2019/20 growing season in the Country, where it is the main ag-
ricultural crop and is characterized by its financial liquidity and good 
economic returns. According to the initial estimates by the Nation-
al Food Supply Agency (Conab), in October 2019, the growth in area 
is in line with the trend over the past seasons and, in general, in the 
Country, it should achieve an index of approximately 1.9%. In practi-
cally all soybean producing states (20 in all), at least in the main ones 
there are indications pointing to a bigger crop, and no area altera-
tion was detected in four minor producing states.

The index is viewed as “timid” by Conab officials, by virtue of the 
“uncertainties brought about by the trade war between China and 
the United States, as well as because of the low international prices 
and, especially, by the high production cost, as the financial returns 
of the soybean farmers have declined over the past years, whilst the 
openings of new areas, besides their high cost, are characterized by 
smaller productivity rates, compared to consolidated areas”. In light 
of the situation up to early October 2019, Conab concluded that the 
farmers “are now much more cautious”.

The largest soybean producing region, the Center-West, should 
have the biggest expansion, approximately 2.6%, the same index 
of the State that is leader in production, Mato Grosso, which is sup-
posed to devote an extra 252 thousand hectares to the crop, accord-
ing to Conab sources. On the other hand, the Mato Grosso State In-
stitute of Applied Economics (Imea) came out with a more modest 
calculation on 1st October 2019, with a forecast for an increase of 
110 thousand hectares (up 1.14%), where the highlight is the north-
ern portion of the State (up 8.92%), where the share of the crop is still 
very small. “The growth in seeded area stems mainly from the con-
version of pasturelands into agriculture in the northern potion”, the 
institute registered.

Still in the Center-West, the other two relevant soybean growing 
states, Goiás and Mato Grosso do Sul (fourth and fifth in the Coun-

try), are supposed to have added 2% and 3.4% to their cultivations, 
respectively. In Mato Grosso do Sul the forecast was for higher pro-
ductivity rates (8%) in light of the losses occurred in the previous sea-
son due to dry spells. As things are, the three states, without con-
sidering the Federal District, could expand their production by 1.7 
million tons, in compliance with what was foreseen by the so-called 
Agroeconomic Alliance, in August 2019, comprised by the Imea, In-
stitute for Strengthening Agriculture in Goiás (Ifag) and Mato Grosso 
do Sul Federation of Agriculture and Livestock (Famasul).

In South Brazil, the area devoted to the crop was estimated to 
soar 1%, an index presented by Rio Grande do Sul, second largest 
grower in the Country in the 2018/19 crop year, whilst in Paraná the 
planted area would rise 0.9%. Paraná ranked third in the previous 
season, when bad weather conditions affected the State, but was in 
a  position to recover the second position, according to initial projec-
tions by the Conab for the new productive cycle. ON the other hand, 
in line with perspectives released by state organs, the farmers in Rio 
Grande do Sul would expand their areas by 1.9% (initial projection 
by Emater/RS-Ascar) and the farmers in Paraná, by 0.7% (accord-
ing to the Deral, in Paraná) and the production of both, in principle, 
would remain balanced.

the inCRease in the aRea devOted tO 
the Oilseed is estimated at 1.9%

as PrevisÕes da saFra • Mantiqueira olive groves
ESTIMATIVAS INICIAIS PARA O CICLO DA SOJA 2019/20
(EM ÁREA CULTIVADA, COMPARANDO COM A ANTERIOR)
regiões Mil hectares %
Centro-Oeste 16.522,8 2,6
Sul 11.995,6 1,0
Nordeste 3.391,0 1,8
Sudeste 2.633,5 2,4
Norte 2.028,3 2,0
Total Brasil 36.571,2 1,9

Fonte: Conab, outubro de 2019.
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MesMo CoM área Maior, a cultura bra-
sileira da soja não conseguiu manter a esca-
lada produtiva no ciclo 2018/19, quando a co-
lheita, encerrada oficialmente em setembro, 
registrou queda de 3,6% em relação à safra re-
corde anterior, devido a problemas climáticos 
ocorridos no período. A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) apurou então vo-
lume total de 115 milhões de toneladas, co-
mentando que as condições climáticas oscila-
ram ao longo do ciclo e algumas intempéries, 

registradas em especial entre o fim de 2018 e 
o início de 2019, prejudicaram o rendimento 
médio de algumas regiões produtoras.

A produtividade geral no País teve redução 
de 5,5%, mas ainda se manteve no patamar 
acima de 3,2 mil quilos por hectare, obtido há 
três safras (a maior foi alcançada no período 
2017/18, próximo a 3,4 mil kg/ha, com a pro-
dução atingindo o recorde de 119,3 milhões 
de toneladas). Na verdade e na média, todas 
as regiões oficiais tiveram algum decréscimo 

neste quesito, mas em estados produtores 
do Extremo Sul e do Norte foram verificados 
acréscimos, amenizando os efeitos no núme-
ro final. A redução mais expressiva foi verifica-
da no Sudeste (13,2%), “duramente afetada 
pelo comportamento do clima”.

Já a área plantada, como ocorre a cada 
ano, apresentou novamente expansão, na 
ordem de 2,1%, chegando perto de 35,9 mil 
hectares. O fato foi verificado em todas as re-
giões do País e também aqui o Sudeste teve 

índice maior (4,1%), seguido da maior região 
produtora, o Centro-Oeste, e a menor, o Nor-
te, ambas com crescimento de 2,9%. A deci-
são dos produtores, como a Conab justificou 
nos primeiros levantamentos da safra, este-
ve relacionada ao fato de que “a soja, pela 
sua demanda, é um produto com forte liqui-
dez”. Além disso, entre outros fatores, lem-
brou que, mesmo com expectativa de gran-
de safra norte-americana, os preços no início 
da safra ainda estavam em níveis considera-

dos remuneradores.
O volume final colhido pelo Brasil nes-

ta temporada, mesmo que tenha diminuí-

do em razão de contratempos climáticos em 
áreas mais centrais e grandes produtoras, 
ainda atingiu a segunda maior marca histó-
rica, conforme as pesquisas da Conab. Pela 
interferência do clima, que não ofereceu em 
alguns anos as condições mais adequadas, a 
produção tem apresentado oscilações, mas, 
de modo geral, mostra forte evolução. To-
mando como base a safra 2008/09, segun-
do os mesmos dados, a colheita brasileira de 
soja chegou a dobrar.

áRea plantada 
COm sOja teve 
expansÃO em 

tOdas as ReGiões 
pROdutORas 

após safra recorde, temporada 2018/19 
registrou diminuição por questões 

climáticas e produção ficou na faixa 
de 115 milhões de toneladas

Faltou
Clima
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Climate-impaired 
crOp

after a record crop, 2018/19 crop year suffered reductions from pressing 
climate questions, and the size of the crop remained at 115 million tons

in sPite oF the biGGer planted area, 
the Brazilian soybean crop did not hold onto 
the escalating 2018/19 productive cycle, 
when the size of the crop, coming to a close 
in September, was down 3.6% from the pre-
vious record high, mainly due to climate 
problems during the period. Back then, the 
National Food Supply Agency (Conab) as-
certained a total volume of 115 million tons, 
commenting that the weather conditions 
oscillated over the cycle and some severe 
climate problems, that took place mainly 
from late 2018 to early 2019, jeopardized the 
average yields in some producing regions.

In general, productivity across the Coun-
try was down 5.5%, but still above the lev-
el of 3.2 thousand kilograms per hectare, 
achieved in the three previous seasons 
(the highest productivity was achieved in 
2017/18, nearly 3.4 thousand kg/ha, with 
the size of the crop amounting to 119.3 mil-
lion tons). As a matter of fact, and in average 
terms, all official regions suffered some de-
cline on that score, but in the Far South and 
North States, increases were ascertained, 
mitigating the final numbers. The most ex-
pressive decline occurred in the Southeast 
(13.2%), “severely affected by the behavior 
of the climate”.

aRea dediCated tO sOybean ROse in all pROduCinG aReas

Regarding the planted area, just like 
what occurs every year, it again expand-
ed, by about 2.1%, amounting to nearly 
35.9 thousand hectares. This reality was 
detected all over the Country and here 
the Southeast had the highest rate (4.1%), 
followed by the largest soybean produc-
ing region, the Center-West, and by the 
smallest, the North, both with increases of 
2.9%. The decision of the growers, as justi-
fied by Conab in the first crop surveys, was 
related to the fact that “soybean, always 
in great demand, is a product with a stable 
liquidity position”. Furthermore, among 
other factors, Conab officials recalled 
that, notwithstanding the expectation for 

a bumper crop in the United States, prices 
at the start of the season were still viewed 
as remunerating.

The final volume harvested by Brazil in 
this season, even though having declined 
by virtue of climate-related problems in 
central and relevant producing areas, still 
achieved the second biggest historical 
mark, according to Conab surveys. Due to 
the interference of the climate, which, in 
some years was very little favorable, the 
volume of the crop has been subject to os-
cillations, but in general, it shows strong 
evolution. Taking as basis the 2008/09 crop 
year, according to the same data, the Bra-
zilian soybean crop has doubled. 

os resultados de 2018/19 • Mantiqueira olive groves
NúMEROS DA úLTIMA SAFRA DE SOJA NO BRASIL 
(E DA ANTERIOR – COM ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUçãO)
regiões 2017/18 2018/19
 Mil ha Kg/ha Mil t Mil ha Kg/ha Mil t
Centro-Oeste  15.649 3.447 53.945 16.103 3.269 52.638
Sul 11.835 3.264 38.627 11.880 3.184 37.822
Nordeste 3.264 3.631 11.851 3.332 3.167 10.554
Sudeste 2.470 3.625 8.955 2.571 3.147 8.092
Norte 1.932 3.056 5.904 1.988 2.980 5.925
Total 35.149 3.394 119.282 35.874 3.206 115.030

Fonte: Conab, setembro de 2019.
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os GaúChos que, nas primeiras déca-
das do século passado iniciaram o cultivo co-
mercial da soja no Brasil, alavancaram a cul-
tura nos anos 1960 e foram fundamentais 
na expansão por outros estados, agora vol-
tam mais fortes na linha de frente do mais 
importante grão produzido no País. Na safra 
2018/19, o Rio Grande do Sul ultrapassou o 
segundo colocado,  Paraná, que nas primei-
ras duas décadas da série histórica da Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
entre o ciclo 1976/77 e o período 1995/96, 
disputava a liderança brasileira com o Rio 
Grande do Sul e assumiu essa posição a par-
tir desta data, até a temporada 1999/2000. 
Desde então, com a oleaginosa ganhando 
espaço no cerrado, Mato Grosso passou e se 
manteve à frente, com folga.

A unidade federativa do Extremo-Sul, além 
de ampliar mais uma vez a área plantada, o 
que, a exemplo do País, vem ocorrendo nos 
últimos anos, ocupando no seu caso espa-
ços de pastagens e de arroz, teve também na 
temporada 2018/19 condições climáticas de 
modo geral favoráveis. O contrário aconteceu 
em regiões mais centrais, onde se pode incluir 
o ainda sulista Paraná, que, além de ficar com 
a área estabilizada, amargou perda expressiva 
na produtividade devido a clima adverso.  

Situações semelhantes ocorreram no Su-
deste (Minas Gerais e São Paulo) e no Centro 
Oeste (Mato Grosso do Sul e Goiás, quinto e 
quarto colocados no País) e inclusive nos es-
tados nordestinos e nortista da região cha-
mada Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí 

estado que iniciou o cultivo comercial da soja, rio Grande do sul volta a 
ocupar a posição de segundo maior produtor na temporada de 2018/19

O pioneiro
ReaGe

matO GROssO lideRa desde 2000 e RiO GRande dO sul 
Ganha a seGunda COlOCaçÃO dO paRaná

e Bahia). Já o líder Mato Grosso (do Centro-
-Oeste) não sofreu tanto o problema climá-
tico e, com sua expansão no cultivo, atingiu 
novo recorde, pelos dados da Conab, en-
quanto o Instituto Mato-Grossense de Eco-
nomia Agropecuária (Imea) levantou volume 
um pouco mais elevado na etapa anterior. A 
Bahia, que ocupa a sexta posição, diminuiu 
produção, com o registro de intempéries e 
substituição de área por algodão, conforme 
verificou o órgão nacional.

As exceções de clima favorável foram re-
gistradas mais ao Sul e ao Norte do País. O 
Pará, que aumentou área, e Rondônia, prin-
cipais produtores nortistas após Tocantins, 

tiveram condições melhores e ampliaram a 
produção. Na parte sulista, além do Rio Gran-
de do Sul, também o vizinho Santa Catarina, 
mesmo com alguma redução no cultivo, am-
pliou resultados com boa produtividade (a 
maior em nível nacional nesta safra, na or-
dem de 3.585 kg/ha). Quanto à nova tempo-
rada, e ainda ao Sul, gaúchos e paranaenses 
deverão esperar até o final para saber quem 
ficará na segunda posição brasileira. Até ou-
tubro de 2019, os respectivos órgãos estadu-
ais na agricultura (Emater/RS-Ascar e Deral/
Seab-PR) projetavam números semelhan-
tes, com vantagem gaúcha de ampliar mais 
a área (1,9%).

os estados da soja • Mantiqueira olive groves
OS PRINCIPAIS PRODUTORES NACIONAIS DA OLEAGINOSA - 2018/19
(EM ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUçãO, C/VARIAçãO EM % S/SAFRA ANTERIOR)
estados         Mil hectares     Kg/ha Mil toneladas
Mato Grosso  9.699,5 (+1,9) 3.346 (-1,4) 32.454,5 (+0,5)
Rio Grande do Sul 5.777,5 (+1,5) 3.321 (+10,2) 19.187,1 (+11,9)
Paraná 5.437,5 (-0,5) 2.989 (-14,8) 16.252,7 (-15,2)
Goiás 3.476,4 (+2,7) 3.290 (-5,5) 11.437,4 (-3,0)
Mato Grosso do Sul 2.853,7 (+6,8) 2.980 (-17,1) 8.504,0 (-11,4)
Bahia 1.580,1 (-1,2) 3.360 (-15,2) 5.309,1 (-16,2)
Minas Gerais 1.574,9 (+4,4 3.222 (-12,4) 5.074,3 (-8,5)
São Paulo 996,2 (+3,6) 3.029 (-14,6) 3.017,5 (-11,5)
Tocantins 1.028,6 (+4,1) 2.850 (-9,1) 2.931,5 (-5,4)
Maranhão 992,4 (+4,3) 2.940 (-5,9) 2.917,7 (-1,9)
Santa Catarina            664,6 (-2,0) 3.585 (+5,4) 2.382,6 (+3,3)
Piauí 758,1 (+6,7) 3.063 (-14,3) 2.322,1 (-8,5)
Pará 561,4 (+2,2) 3.044 (+9,3) 1.708,9 (+11,6)
Rondônia 333,7 (0,0)     3.324 (+1,3) 1.109,2 ((+1,3)

Fonte: Conab, setembro de 2019.
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The pioneer reAcTs

state that started the commercial soybean crops, rio Grande do sul once 
again ranks as second largest producer in the 2018/19 growing season

the FarMers in rio Grande do sul who, in the first decades 
of the past century started commercial soybean crops in Brazil, lev-
eraged the crop in the 1960s and played a fundamental role in ex-
panding it to other states, are now beginning to occupy the front-
line of the most important cereal produced in the Country. In the 
2018/19 crop year,  Rio Grande do Sul overtook the second largest 
producer, the State of Paraná, which,  in the first two decades of the 
historical series of the National Food Supply Agency (Conab), from 
the 1976/77 to the 1995/96 growing seasons, struggled with Rio 
Grande do Sul for the national leadership, and assumed this po-
sition from that time onward, until the 1999/2000 crop year. Since 
then, with the oilseed gaining momentum in the Cerrado region, 
Mato Grosso climbed to the top and is holding on to this position.

The southernmost state, besides again expanding its planted 
area, which, just like in the entire Country, has been occurring over 
the past years, and in its case replacing areas normally dedicated to 
rice and pastureland, equally experienced favorable weather condi-
tion in the 2018/19 crop year. The opposite happened in the central 
regions, and the State of Paraná is part of the region, which, besides 
a stabilized planted area, endured expressive productivity losses 
due to adverse weather conditions.

Similar situations occurred in the Southeast (Minas Gerais and 
São Paulo) and in the Center-West (Mato Grosso do Sul and Goiás, 
fifth and fourth biggest producers in the Country, respectively) and 

even the northern and northeastern states of the so-called Matopi-
ba region (Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia). On the other 
hand, the leader Mato Grosso (in the Center-West) was not much 
affected by adverse weather conditions, and with its expansion of 
the planted area, hit new record high, according to data released by 
the Conab, whilst the Mato Grosso Institute of Agricultural Economy 
(Imea) referred to a somewhat bigger volume in the previous sea-
son. Bahia, now ranking sixth, reduced its crop, owing to bad weath-
er conditions and the replacement of areas with cotton, according to 
a survey conducted by a government organ. 

The exceptions of favorable weather conditions were registered 
toward the South and the North of the Country. The State of Pará, 
which expanded its planted area, and Rondônia, main northern 
producers after Tocantins, experienced more favorable conditions 
and expanded their crops. In the South, besides Rio Grande do Sul, 
equally the neighboring State Santa Catarina, in spite of some area 
reduction, expanded its results due to good yields (the highest at na-
tional level in this season, something about 3,585 kg/ha). As to the 
new season, and still in the South, farmers from Rio Grande do Sul 
and Paraná will have to wait until the end of the crop year to know 
which one will occupy the second position in Brazil. Up to October 
2019, the respective state agricultural organs (Emater/RS- Ascar and 
Deral/Seab-PR) projected similar numbers, with Rio Grande to Sul 
taking advantage of its expanded area (1.9%).

matO GROssO leads in the pROduCtiOn sinCe 2000 and RiO 
GRande dO sul OveRtakes paRaná as seCOnd laRGest pROduCeR
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os PriMeiros sinais da saFra 
2019/20 indicam a real possibilidade de o 
Brasil assegurar o topo do ranking mun-
dial da soja na produção, além da expor-
tação, onde já lidera. Os dados divulgados 
pelo Departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos (USDA), em outubro de 2019, 
dão conta que esse país deixaria a lideran-
ça para os brasileiros, como, segundo a 
mesma fonte, já teria acontecido no ciclo 
2017/18. Apresentando números superio-
res para o Brasil do que os levantados pela 

Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), nesta safra teria superado em 2 
milhões de toneladas a produção norte-
-americana e, na próxima, poderia produ-
zir até 26 milhões de toneladas a mais.

Devido a problemas climáticos enfren-
tados, o resultado previsto então pelos 
norte-americanos na temporada 2019/20, 
que estava se iniciando, era de redução de 
quase 20% sobre a temporada anterior, fi-
cando em 96,6 milhões de toneladas. Já 
para o Brasil, que estava iniciando o plan-

tio, chegava a prever 123 milhões de tone-
ladas, um pouco acima do volume recorde 
divulgado para o período 2017/18, ambos 
os números mais altos do que os anuncia-
dos pela Conab. Assim, considerando a ex-
pressiva diferença, ainda que a nova safra 
brasileira seja afetada pelo clima, é bem 
possível que fique de fato à frente dos Es-
tados Unidos.

A produção global de soja, pelas pro-
jeções do USDA em outubro de 2019, te-
ria queda de quase 20 milhões de tonela-

das, refletindo a forte redução prevista para 
aquele país, enquanto o Brasil aumentaria a 
produção, e o terceiro maior produtor, a Ar-
gentina, também manteria números eleva-
dos (53 milhões de toneladas). Essa situa-
ção implicaria em diminuição dos estoques 
mundiais (de quase 110 milhões de tonela-
das para 95 milhões de toneladas). Já nas 
exportações, o líder Brasil continuaria regis-
trando altos níveis, e o maior importador, a 
China, manteria compras nos patamares do 
ciclo passado, quando diminuíram.

Em relação ao consumo mundial, o 
USDA projeta contínuo crescimento, pas-
sando de 345 para 352 milhões de tone-
ladas, entre o período 2018/19 e o ciclo 

2019/20. O mesmo ocorreria nos deriva-
dos do grão, o farelo e o óleo, onde os Es-
tados Unidos lideram a produção com 
respectivos 44,5 e 11 milhões de tonela-
das estimados na etapa 2018/19, segui-
dos de Brasil e Argentina, que produzem 
volumes semelhantes (na faixa de respec-
tivos 33-32 e 8 milhões de toneladas). A 
Argentina, porém, se sobressai na expor-
tação destes produtos, enquanto Estados 
Unidos e Brasil destinam maiores volu-
mes ao consumo interno.

país tem bOas 
COndições de 

supeRaR Os 
estadOs unidOs 

na safRa 2019/20

brasil pode firmar-se também na 
liderança da produção de soja no mundo, 

onde há vários anos encontra-se à
 frente das exportações do grão

na dianteira 
mundial
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AT The global
FOreFrOnT

brazil could equally become the largest soybean producer in the world, 
as for years the Country has been the leading exporter of the cereal

the First siGns oF the 2019/20 growing season point to the real 
possibility of Brazil becoming the top soybean producer in the world, 
besides the leader in exports, a position the Country has occupied for 
years. The data released by the US Department of Agriculture (USDA), 
in October 2019, refer to the fact that the United States would be sur-
passed by Brazil, seeing that, according to the same source, it has al-
ready happened in the 2017/18 crop year. Showing higher numbers 
for Brazil, compared to the ones released by the National Food Supply 
Agency (Conab), at that growing season, Brazil is supposed to have sur-
passed the United States by 2 million tons, and in the following season, 
could produce 26 million tons in excess of the United States’ crop. 

Due to climate problems, the result then foreseen by the North 
American farmers for the 2019/20 growing season, was down 20% from 
the previous season, remaining at 96.6 million tons. With regard to Bra-
zil, where plantings were starting, the forecast was for 123 million tons, 
somewhat bigger compared to the volume for the 2017/18 crop year, 
both figures surpassed the numbers announced by Conab officials. 
Therefore, taking into consideration the expressive difference, in spite of 
the fact that the new Brazilian crop is adversely affected by bad weather 
conditions, it is likely to surpass the North American crop. 

The global soybean crop, based on projections released by the USDA 
in October 2019, would suffer a reduction of nearly 20 million tons, re-
flecting the severe drop foreseen for that country, whilst in the mean-
time, Brazil’s volume would go up, and the third largest producer, Argen-
tina, would also harvest high volumes (53 million tons). This situation 
would suggest lower global stocks (from nearly 110 million tons to 95 
million tons). As to exports, Brazil, as leader, would continue registering 
high volumes, and the leading importer, China, would keep its purchas-
es at the levels of the previous cycle, when they suffered a reduction. 

With regard to global consumption, the USDA projects contin-
ued growth, from 345 to 352 million tons, from the 2018/19 to the 

2019/20 crop year. The same is supposed to occur with the byprod-
ucts of the cereal, meal and oil, where the United States are the larg-
est producers with respective 44.5 and 11 million tons estimated for 
the 2018/19 crop year, followed by Brazil and Argentina, which pro-
duce similar volumes (ranging from respective 33-32 to 8 million 
tons). Argentina, however, outstrips Brazil as far as exports of these 
products go, whilst the United States and Brazil destined higher vol-
umes for domestic consumption.

COuntRy has eveRy COnditiOn tO suRpass 
the united states in the 2019/20 GROwinG seasOn

a soja no Mundo • Mantiqueira olive groves
PRINCIPAIS PAíSES PRODUTORES 
(EM MILhõES DE TONELADAS)
safra 2017/18 2018/19* 2019/20**
Brasil 122,00 117,00 123,00
Estados Unidos 120,07 120,52 96,62
Argentina 37,80 55,30 53,00
China 15,28 15,90 17,10
Paraguai 10,30 8,85 10,20

Maiores exPortadores
Brasil 76,14 75,40 76,50
Estados Unidos 58,07 47,56 48,31
Argentina 2,13 8,15 8,00
Paraguai 6,03 5,50 6,20

Maiores iMPortadores
China 94,10 83,00 85,00
União Europeia 14,58 15,20 15,10
Sudeste Asiático 7,71 9,09 9,89
México 4,87 5,23 5,80

Fonte: USDA, outubro de 2019. * Estimativa. ** Projeção.
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ainda na Fase iniCial da implanta-
ção da nova safra brasileira, em outubro de 
2019, o mercado do grão respondia de for-
ma positiva, com preços favoráveis e inten-
sa comercialização futura. A constatação 
era feita por Leonardo Amazonas, analis-
ta de mercado da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em 25 de outubro, 
manifestando expectativas iniciais de que 
poderiam ser mantidas condições de bons 
negócios, dependendo, no entanto, de vá-
rios fatores, como comportamento de pre-
ços internacionais, da disputa comercial en-

tre Estados Unidos e China, da variação do 
dólar em relação ao real e de prêmios de 
porto, entre outros.

Naquele momento, o dólar favorecia os 
preços para o grão brasileiro, que tem mais 
de 60% do total destinado ao mercado ex-
terno, e os valores internacionais (Bolsa de 
Chicago) reagiam por conta de menores 
projeções para a nova safra norte-ameri-
cana e alguma reabertura de compras chi-
nesas daquele país, obstaculizadas desde 
2018 por conta de conflito comercial que 
protagonizam. As vendas brasileiras ao ex-

terior, que foram favorecidas por essas di-
vergências, continuavam ainda elevadas e 
poderiam passar das previsões iniciais da 
Conab, de 70 milhões de toneladas, chegan-
do aos níveis já estimados por organizações 
do setor, de 72 milhões de toneladas – Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Óleos Ve-
getais (Abiove) e Associação Nacional dos 
Exportadores de Cereais (Anec).

Este era também o volume exportado 
já projetado então pelo organismo públi-
co para a safra 2019/20, ressalvando, no en-
tanto, que dependia do “desenrolar das ne-

gociações comerciais entre China e Estados 
Unidos, e também da recuperação do plan-
tel chinês de suínos”. Este foi reduzido pela 
ocorrência de Peste Suína Africana, o que, 
por sua vez, impediu a destinação de volume 
maior do grão brasileiro para aquele país em 
2019. Já a demanda interna prevista, con-
forme o analista da Conab, “deverá se man-
ter aquecida em função do crescimento da 
economia, do aumento da produção de car-
nes para exportação e da mistura do biodie-
sel, que passará de B11 para B12” (referente 
à percentagem de biodiesel no óleo diesel).

Em vista disso, registrava a Conab, “os 
estoques finais de soja deverão se man-
ter baixos por mais um ano e, com isso, 
os preços mais elevados no mercado in-

terno para 2020”. Em relação ao nível me-
nor dos estoques do grão, o analista Leo-
nardo Amazonas assegurava que não deve 
trazer dificuldades para atender às neces-
sidades internas e às possibilidades ex-
ternas. O mesmo garantia Daniel Amaral, 
economista-chefe da Abiove, que inclusi-
ve tem números superiores aos da Conab, 
por questões metodológicas e de período 
de apuração, observando que “a oferta do-
méstica de soja tem atendido de modo sa-
tisfatório a todas as demandas do setor, in-
terna e externa”.

OfeRta mais 
baixa ainda 

supRe bOa 
demanda e tende 

a favOReCeR 
pReçOs

Mercado para a soja brasileira 
mostrava-se favorável em outubro de 

2019  e havia boas expectativas, apesar de 
variáveis como a disputa entre eua e China

suprido e 
aqueCidO

MarKet
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sUpplied And
heated Up

Market for brazilian soy proved favorable in october 2019 and there were 
good expectations, in spite of such variables as the China/usa trade dispute

still in the initial Phase of the establishment of the new Bra-
zilian crop, in October 2019, the market of the cereal was responding 
positively, with favorable prices and intensive futures trading. This 
fact was ascertained by Leonardo Amazonas, market analyst at the 
National Food Supply Agency (Conab), on 25th October, expressing 
initial expectations pointing to the maintenance of good business 
conditions, depending on several factors, like the behavior of inter-
national prices, the China/USA trade dispute, exchange rate varia-
tions and port premiums, among others. 

Back then, the dollar proved to be favorable to the Brazilian ce-
real,  of which more than 60% are destined for the foreign market, 
whilst the international values (Chicago Stock Exchange) react-
ed on account of lower projections for the North-American crop, 
and China gradually resuming its purchases from that country, in 
jeopardy since 2018 because of the trade dispute held by the two 
countries. Brazilian foreign sales, which took advantage of these 
divergences, continued high and could even exceed Conab’s initial 
forecast of 70 million tons, reaching the levels previously estimat-
ed by sector organizations, of 72 million tons – Brazilian Vegetable 
Oil Industries Association (Abiove) and and the National Associa-
tion of Cereal Exporters (Anec). This was also the volume exported, 
previously projected by the public organ  for the 2019/20 crop year, 
warning, however, that it would depend on the outcome of the 
commercial negotiations between China and the United States, 
and equally on the recovery of China’s pig herd”, which had suf-
fered reductions stemming from the African Swine Fever, a prob-
lem that, in turn, prevented Brazil from shipping a bigger volume 
to that country in 2019. On the other hand, the foreseen domestic 

demand, according to the Conab analyst, “should remain heated 
in light of the recovery of the economy, bigger production of beef 
for shipments abroad and the biodiesel mixture, from B11 to B12” 
(referring to the percentage of biodiesel in diesel oil).

By virtue of this, Conab officials registered, “soybean’s final stocks 
should continue low for one more year and, as a result, domestic pric-
es should remain higher in 2020”. With regard to the lower level of the 
stocks of the cereal, analyst Leonardo Amazonas made it clear that it 
should cause no difficulties in case it comes to meeting both domestic 
and foreign needs. This was confirmed by Daniel Amaral, chief econo-
mist at Abiove, which has even  bigger numbers than the numbers re-
leased by the Conab, for methodology questions and ascertainment 
time, observing that “domestic soy supplies have satisfactorily met all 
the demands of the sector, both at home and abroad”.

lOweR supply still biG enOuGh tO 
meet demand and favOR pRiCes

a oFerta e deManda de soja
• Mantiqueira olive groves

VOLUMES MOVIMENTADOS DO GRãO BRASILEIRO (EM MIL T)
safra 2017/18 2018/19 2019/20*
Estoque inicial 7.779,8 1.390,7 1.370,8
Produção 119.281,7 115.030,1 120.393,1
Importação 187,0 150,0 150,0
Suprimento 127.248,5 116.570,8 121.913,9
Consumo total 42.600,0 45.200,0 48.628,3
Exportação 83.257,8 70.000,0 72.000,0
Estoque final 1.390,7 1.370,8 1.285,6

Fonte: Conab, outubro 2019. * Estimativa.
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depois de recorde histórico nas 
exportações de soja em 2018, a venda 
externa do grão brasileiro continua em 

patamares elevados em 2019

Mantendo o 
bRilhO

líder Mundial nas exPortaçÕes 
de soja em grão, o Brasil repete em 2019 um 
grande desempenho nesse comércio, após 
bater recorde no ano anterior. Até o final de 
setembro, o volume embarcado estava em 
60,7 milhões de toneladas e a expectativa 
no setor era de que alcançaria em torno de 
72 a 73 milhões de toneladas no ano todo, 
a segunda maior marca alcançada nas ven-
das externas brasileiras do grão. Em valor, 
os embarques representaram US$ 33,2 bi-
lhões e, considerando todo o complexo 
soja (com farelo e óleo), atingiram US$ 40,9 
bilhões, o que corresponde a 17% do total 
exportado pelo Brasil, confirmando o seg-
mento na liderança das  exportações gerais 
do País.

Em comparação com 2018, os resulta-
dos das vendas do grão ao exterior nos pri-
meiros nove meses diminuíram 12% nos 
volumes exportados e 23% na receita. De 
qualquer modo, continuam muito signifi-
cativos e mesmo “brilhantes”, destaca Sér-
gio Castanho Teixeira Mendes, diretor geral 
da Associação Nacional de Exportadores de 
Cereais (Anec), tendo em vista a base eleva-
da de comparação do exercício anterior, que 
foi “fora de curva”. Neste ano, exerceu forte 
influência o conflito comercial entre Estados 
Unidos e China (um, segundo maior forne-
cedor mundial de soja, e o outro, principal 
importador).

Os números brasileiros de 2019, comen-
ta Mendes, continuam muito interessantes, 
e mesmo superam expectativas, tendo em 

a China fOi O destinO de mais de 82% 
dO tOtal embaRCadO em 2018

vista a ocorrência da Peste Suína Africana na 
China, o que retraiu a demanda por soja no 
País, que é também o principal comprador 
do Brasil (em 2018, respondeu por 82,3% 
do total, e em 2019, até setembro, a parti-
cipação chinesa estava em 76%). Além dis-
so, mencionou que, embora a indefinição 
ainda existente, já se verificava alguma re-
abertura no comércio chinês com os nor-
te-americanos. Explicou ainda que a guerra 
comercial ajudou a elevar os prêmios pagos 
nos portos em 2018, enquanto a peste dimi-
nuiu a procura chinesa pelo produto e in-
fluiu na menor receita em 2019.

As duas questões deverão continuar a 
repercutir muito no próximo ano, além das 
variáveis normais de safra e da cotação do 
dólar, complementa o dirigente, que vê com 
preocupação o desfecho incerto da dispu-
ta EUA versus China. Já a longo prazo, Men-
des enfatiza o otimismo existente entre es-
pecialistas quanto à posição favorável do 
Brasil em dar sustentabilidade ao negócio 
da soja, pois, enquanto outros fornecedo-
res estão quase no limite, ele possui a con-
dição de duplicar a produção sem derrubar 
árvores, apenas utilizando pastagens degra-
dadas para o plantio.

pelO nORte
Outro fato interessante lembrado pelo diretor da Anec, Sérgio Castanho Teixeira Mendes, diz respeito à ampliação da participação 

dos portos do chamado Arco Norte no escoamento da soja brasileira. Conforme Sérgio Mendes, essa parcela já se equivale e até ul-
trapassa a do principal porto do Sul, o de Santos, o que se dá de modo especial porque as opções ao Norte oferecem ganho na ordem 
de R$ 70,00 por tonelada em termos de logística interna, onde a grande via de acesso é a BR-163 (do Mato Grosso ao Pará), que, em-
bora ainda tenha problemas, está mais perto de sua conclusão e registra grande movimento. Em 2019, até setembro, os portos nor-
tistas – entre eles São Luís (MA), Barcarena (PA) e Santarém (PA) – ampliaram sua fatia na exportação da soja de 29% para 33%, con-
forme dados coletados pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

destinos • Mantiqueira olive groves
ExPORTAçõES DO LíDER BRASIL
PrinCiPais CoMPradores (t) 2017  2018
ChINA 53.796.980 68.839.903
UNIãO EUROPEIA 5.191.076 5.096.943
ÁSIA (ExCETO ChINA) 5.275.129 3.650.388
ORIENTE MÉDIO 1.645.740 1.745.600
CEI (PAíSES DA Ex-URSS) 1.029.281 1.095.241
DEMAIS DA EUROPA 557.644 1.595.823

Fonte: ME/Comexstat/Abiove.

o MoviMento da soja • Mantiqueira olive groves
ExPORTAçõES DO LíDER BRASIL
ano voluMe (t) reCeita (us$ Mil)
2017 68.154.809 25.718.422
2018 83.605.208 33.190.826
2018* 69.144.419 27.530.604
2019* 60.743.618 21.277.344

Fonte: ME/Comexstat/Abiove. * Mapa/Agrostat (Jan-Set).
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keeping iT shining
after historical record soy exports in 2018, foreign 

sales of the cereal continue high in 2019

tOwaRd the nORth
Another interesting topic recalled by Anec director Sérgio Castanho Teixeira Mendes has to do with the expansion of the share of 

the ports located in the so-called Northern Arch, when it comes to shipping Brazilian soybean abroad. According to Sérgio Mendes, this 
amount is already equal to, or surpasses the share of the main port in the South, the port of  Santos, a fact that happens mainly because 
the options in the North result into gains of up to R$ 70 per ton in terms of internal logistics, where the relevant access road is the BR-
163 (from Mato Grosso to Pará), which, although still facing problems, is now nearly reaching its conclusion and registering heavy traffic. 
In 2019, until September, the Northern ports - São Luís (MA), Barcarena (PA) and Santarém (PA) – expanded their soybean export share 
from 29% to 33%, according to data collected by the Brazilian Vegetable Oil Industries Association (Abiove).

world’s toP exPorter oF soYbeans, in 2019, Brazil repeats 
its great performance in this trade, after hitting a record high in the 
previous year. Until late September, the volume shipped abroad 
amounted to 60.7 million tons and the sector had expected to reach 
approximately 72 to 73 million tons over the entire year, the second 
biggest volume reached by Brazil’s foreign sales of the cereal. In val-
ue, the shipments represented US$ 33.2 billion and, considering the 
entire soybean complex (including meal and oil), they reached U$ 
40.9 billion, corresponding to 17% of Brazil’s total exports, confirm-
ing the leadership in Brazil’s general exports. 

In comparison with 2018, the results from the sales of the cere-
al abroad in the first nine months of the year dropped 12% in vol-
ume and 23% in revenue. Anyway, they continue very impressive 
and even “brilliant”, says Sérgio Castanho Teixeira Mendes, general 
director of the National Association of Cereal Exporters (ANEC), tak-
ing into consideration the high level in comparison to the previous 
season, which was “unusually negative”. That year suffered strong 
influence from the trade dispute between the United States and Chi-
na (the former, the second largest global soy supplier, and the latter, 
the top importer).

The Brazilian numbers in 2019, Mendes comments, continue im-
pressive, and they even exceed expectations, considering the African 
Swine Fever outbreaks in China, which adversely affected the soy-
bean purchases from Brazil, seeing that China is the main importer 
of the cereal (in 2018, it accounted for 82.3% of the total, and in 2019, 
until September, that country’s share had reached 76%). Further-
more, Mendes mentioned that, although the situation still remains 
undefined, trade operations between China and the United States 
are gradually getting back on track. he also clarified that the trade 
dispute invited higher premium prices at the ports in 2018, and in 
the meantime, the swine fever reduced China’s soybean purchases, 

with reflections on lower revenues in 2019.
These two questions are believed to continue reverberating 

through the next year, besides the normal crop variables and 
the exchange rate, the official complements, and he views with 
great concern the uncertain outcome of the China/USA trade dis-
pute. In the long run, Mendes stresses the optimism expressed 
by specialists as to Brazil’s favorable position in making the soy-
bean business sustainable, seeing that, while other suppliers are 
reaching their limit, Brazil is in a position to double its production 
without knocking down a single tree, just utilizing degraded pas-
turelands for the crop. 

China was the destinatiOn Of mORe than 
82% Of the tOtal shipped abROad in 2018

o esCoaMento da ProduçÃo
• Mantiqueira olive groves

PARTICIPAçãO DOS PORTOS NA ExPORTAçãO DA SOJA (%)
ano (jan-set) 2018 2019
arCo sul 71 67
Santos/SP 28 27
Paranaguá/PR 16 14
Rio Grande/RS 15 15
São Francisco Sul/SC 6 5
Vitória/ES 5 5
Outros 1 1
arCo norte 29 33
São Luís/MA 10 11
Barcarena/PA 8 9
Santarém/PA 4 5
Manaus/AM 3 4
Salvador/BA 4 4
Outros 1 0

Fonte: Abiove.
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os Produtos industriais da 
soja, o farelo e óleo, deverão ter um 
ano positivo em 2020, na perspectiva da 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove). “Projeta-se um 
desempenho favorável do setor com au-
mento do esmagamento do grão em ra-
zão da recuperação da demanda de fa-
relo de soja e do aumento da mistura 
obrigatória de biodiesel no óleo diesel 
de 11% para 12% (B11 para B12)”, disse 

Daniel Amaral, economista-chefe da en-
tidade, em outubro de 2019.

O ano de 2018, relata o representan-
te da entidade industrial, teve o maior vo-
lume de soja esmagada nos últimos anos 
(43,5 milhões de toneladas), com a safra 
recorde deste ano (123 milhões de tone-
ladas, segundo a mesma fonte). Isso ex-
plica também a ampla produção tanto 
de farelo (destinado à fabricação de ra-
ções, de forma majoritária para aves e su-

ínos) quanto de óleo de soja, direcionado 
ao consumo humano e para mistura no 
óleo mineral. O volume produzido de fa-
relo atingiu 33,2 milhões de toneladas e 
o de óleo, 8,8 milhões de toneladas, com 
acréscimos respectivos de 5,1% e 4,7% 
sobre o ano anterior.

“Outro fator que estimulou a produção 
de farelo em 2018”, destaca Daniel, “foi o 
aquecimento do mercado global para este 
produto”. O Brasil exportou neste ano 16,8 

milhões de toneladas, maior valor em cin-
co anos da série da Abiove. Já em 2019, se-
gundo ele, “em virtude de menor deman-
da pelo produto, em especial no mercado 
interno, haverá ligeira redução no esmaga-
mento nacional do grão, a despeito do au-
mento da mistura obrigatória de biodiesel 
para 11% em setembro”.

Mesmo com este incremento, a pro-
dução de óleo ainda deverá ser um pouco 
menor (2,6%) do que no ano anterior, “fato 

diretamente relacionado ao esmagamen-
to da oleaginosa”, que diminuiu (0,8%), 

com a redução da safra (para 117,8 mi-
lhões de toneladas, segundo a Abiove). 
Mas “a elevação da mistura para 12%, a 
partir de março de 2020, dará novo estímu-
lo ao consumo de óleo de soja e ao proces-
samento doméstico de soja”, frisa Daniel 
Amaral. Em 2018, de acordo com números 
levantados pela Abiove, o óleo de soja foi a 
matéria-prima de 70% do biodiesel produ-
zido no País e, em 2019, até setembro, o ín-
dice passava para 71%.

Processamento de soja no brasil 
deve aumentar com a perspectiva 

de demanda de farelo e com a ampliação 
da mistura de biodiesel no diesel

com novo
viGOR

ÓleO de sOja 
é a matéRia-

pRima de 70% 
dO biOdiesel 
pROduzidO 

nO país
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WiTh reneWed 
strength

soybean processing in brazil should rise in light of soaring 
demand for soy meal, and higher biodiesel blend

the soYbean based industrial ProduCts, meal and 
oil, should experience a positive year in 2020, according to the 
perspective of the Brazilian Vegetable Oil Industries Association 
(Abiove). “A favorable performance of the sector derives from the 
expected rise in soybean crushing, which, in turn, stems from high-
er demand for soy meal and the bigger biodiesel blend from 11% 
to 12% (from B11 to B12)”, said Daniel Amaral, chief economist of 
the entity, in October 2019.

The year 2018, admits the representative of the industrial entity, 
witnessed the biggest volume of crushed soybean in the past years 
(43.5 million tons), with the record crop in that year, (123 million 
tons, according to the same source). This equally explains the vast 
production of both meal (used for the manufacture of livestock feed, 
especially for poultry and pig feeds) and soybean oil, for human con-
sumption and for the mineral oil blend. The meal volume amounted 
to 33.2 million tons, and the volume of oil reached 8.8 million tons, 
up respectively 5.1% and 4.7% from the previous year.

“Another factor that stimulated the production of meal in 2018”, 
according to Daniel, “was the recovery of the global market for this 
product”. On that year, Brazil shipped abroad 16.8 million tons, the 
biggest volume in the five-year series of the Abiove. In 2019, accord-
ing to him, “by virtue of declining demand for the product, especially 
in the domestic market, soybean crushing will drop slightly, in spite of 
the mandatory 11-percent biodiesel blend, effective as of September”.

Notwithstanding this increase, a slightly lower amount of oil 
should be produced, down 2.6% from the previous year, “a fact di-
rectly related to soybean crushing”, which dropped 0.8%, due to 

the reduction of the crop to 117.8 million tons, according to Abiove 
sources). however, the increase of the blend to 12%, as of March 
2020, will encourage the consumption of soybean oil and domes-
tic soybean processing”, Daniel Amaral argues. In 2018, according to 
numbers surveyed by Abiove, soybean oil represented 70% in the 
composition of biodiesel produced in the Country and, in 2019, until 
September, this proportion had risen to 71%.

sOybean Oil is the Raw mateRial fOR 70% 
Of the biOdiesel pROduCed in the COuntRy

o Farelo e o óleo • Mantiqueira olive groves
BALANçO DE OFERTA E DEMANDA DOS PRODUTOS DA SOJA
Farelo de soja
ano 2017 2018 2019*
Estoque inicial 1.233 2.144 1.785
Produção 31.577 33.185 32.600
Importação 2 0 0
Exportação 14.383 16.803 15.800
Consumo interno 16.285 16.741 16.300
Estoque final 2.144 1.785 2.285

óleo de soja
Estoque inicial 356 413 409
Produção 8.433 8.833 8.600
Importação 58 35 50
Exportação 1.340 1.416 1.000
Consumo interno 7.094 7.457 8.000
Estoque final 413 409 59

Fonte: Abiove, outubro 2019 *Projeção.
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Uma produção 
sustentável

Sustainable production

Our focus consists in developing sustainable Brazilian 
soybean farming, equating agricultural production with 

environment preservation, meeting the ever-increasing 
demand for sustainable products.

Nosso foco é promover o desenvolvimento 
sustentável da sojicultora brasileira, 

conciliando a produção agrícola com a 
preservação ambiental, atendendo a crescente 

demanda global por produtos sustentáveis.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1656 - 8º andar - Cj. 8A
CEP 01451-001  -  São Paulo  -  Jardim Paulistano

Tel.: 11 3039.5599
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a relaçÃo entre Custo e Preço não 
favoreceu e houve sobra líquida menor no 
ciclo 2018/19 do que na safra anterior. To-
mando como referência o Rio Grande do 
Sul, em contexto que considera semelhan-
te nas demais regiões, embora com valores 
diferentes, Argemiro Luis Brum, doutor em 
Economia Internacional e professor da Uni-
versidade Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul (Unijuí), de Ijuí (RS), ob-
serva que os preços foram menores na tem-
porada (R$ 72,14 por saco nos nove primei-
ros meses da comercialização, contra R$ 

72,64 na anterior). Já o custo total subiu R$ 
62,35 por saco para R$ 62,41 – região de Cruz 
Alta (RS) –, com o que a sobra líquida nomi-
nal/saco diminuiu de R$ 10,29 para R$ 9,73, 
e, considerada a inflação, baixou ainda mais.

A julgar pelo comportamento cambial, 
segundo Brum, “tudo indica que para o perí-
odo 2019/20 o quadro irá se repetir. O produ-
tor está fazendo o custo da lavoura com câm-
bio entre R$ 4,00 e R$ 4,15, e corre o risco de 
comercializar seu produto, na colheita, com 
um câmbio entre R$ 3,70 e R$ 3,90. Diante 
disso, os preços nominais podem não se al-

terar muito, enquanto os custos continuarão 
subindo”, comentou o professor e economis-
ta em 18/10/2019. Porém, avaliou ainda ou-
tro cenário em que é possível conseguir me-
lhoria na rentabilidade. 

Antes disso, o analista historia quadro re-
cente de formação de preços. Usando outu-
bro como referência, aponta que, na etapa 
2017/18, quem sustentou os preços internos 
da soja foi o prêmio, que chegou a bater entre 
US$ 2,28 e R$ 2,67/bushel (na média, 219,4% 
acima do praticado na mesma época do ciclo 
2018/19), enquanto o bushel em Chicago va-

lia US$ 8,85 (4,8% mais baixo que no corren-
te ano), e o câmbio era de R$ 3,70 por dólar 
(12,4% mais valorizado que hoje). houve in-
fluência do litígio comercial EUA/China, mas 
no período 2018/19, mesmo esse se manten-
do, o prêmio cedeu muito, porque a China 
reduziu compras em virtude da peste suína 
africana, enquanto Chicago se manteve es-
tável, reagindo em setembro, e o câmbio so-
freu forte mudança, com o real desvaloriza-
do dando suporte aos preços internos. 

Para a nova safra, Brum observa dois ce-
nários: “O primeiro seria o câmbio cedendo 

caso as reformas estruturais finalmente pas-
sem, não ocorra a recessão mundial espera-
da, acordo EUA/China não avance além do 
que está aí, e a peste suína africana na China 
deixando consequências graves por mais dois 

a três anos. O segundo seria um câmbio ao re-
dor de R$ 4,00, diante de dificuldades políti-
cas internas, com agravamento da economia 
mundial, porém com EUA e China encerran-
do o litígio e Chicago repercutindo o fato, as-
sim como a forte queda da atual colheita nor-
te-americana e menores estoques finais”. 

Assim, conclui o consultor, mesmo com o 
prêmio nos portos brasileiros recuando ainda 
mais, Chicago poderá voltar ao US$ 10,00/bu-
shel, com um real ainda muito desvalorizado, 
o que, aliado à safra normal do Brasil, poderá 
melhorar  a rentabilidade dos produtores.

estudO apOnta 
fORte aumentO 
nOs CustOs da 
atividade nOs 
últimOs anOs

CustOs e Rentabilidade
Mesmo que o grão, de modo geral, ainda se mostre atrativo ao produtor, o professor Argemiro Brum destaca estudo recente feito pela 

Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (Fecoagro-RS), “confirmando queixa dos produtores de que, a cada ano, 
estaria sobrando menos dinheiro na cultura”. Com dados do Estado, a entidade apurou que entre o ciclo 2014/15 e o período 2019/20 o cus-
to total da soja subiu 61,5%, o que fez com que a rentabilidade da soja caísse de 17,4 para 12,3 sacos no período. Apresentou ainda compa-
rativos de outros períodos, a exemplo da etapa 2009/10 para a temporada  2018/19, em que a sobra líquida com a soja melhora, passando 
de R$ 6,97 por saco para R$ 10,92 por saco (+56,7%), porém ainda abaixo da inflação do período, que acumulou 69,5%.

A partir destes dados, Brum observa que “muitos produtores já estão conseguindo produtividade média acima de 60 sacos por hecta-
re, fato que melhora a sobra líquida”. Nota também que “a inflação do setor agrícola tem sido maior, e às vezes bem maior, do que o índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em função de os custos estarem muito relacionados à evolução do câmbio no Brasil”. En-
fim, acentua que os cálculos reforçam outra realidade constatada há mais tempo, quanto à “inviabilização econômica das propriedades pe-
quenas ao ficarem apenas com a atividade soja”, pois “diante das dificuldades na obtenção de renda por produtividade e preço, quem pode 
busca o aumento horizontal de sua escala de produção, cultivando áreas maiores”.

sobra líquida da soja recuou na safra 
2018/19 e há indicativos de que isso 

possa se repetir, embora outro cenário 
permita melhorar rentabilidade
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losses OccUrred
net soybean surplus dropped in the 2018/19 growing season, and there are indications 
that this might happen again, although another scenario results in higher profitability

the relationshiP between cost and price was unfavorable and 
net surplus was down in the 2018/19 growing season from the previous 
year. Taking as reference  the state of Rio Grande do Sul, in a context that 
is similar to the other regions, in spite of different values, Argemiro Luis 
Brum, PhD in International Economy and professor at the Regional Uni-
versity of Northwestern  Rio Grande do Sul (Unijuí), in Ijuí (RS), observes 
that prices were lower during the season (R$ 72.14 per sack in the first 
nine months, against R$ 72.64 in the previous season). The total cost 
went up R$ 62.35 per sack to R$ 62.41 – Cruz Alta region (RS) –, with the 
net nominal surplus/sack down from R$ 10.29 to R$ 9.73, and, taking in-
flation into consideration, costs went down even further.

Judging from the behavior of the exchange rate, according to Brum, 
“there is every indication that for the 2019/20 growing season there will be 
a repeat of the picture. The farmers are calculating the cost of their crops 
based on the exchange rate ranging from R$ 4 to R$ 4.15 to the dollar, and 
they are taking the risk of having to trade their crops, at harvest, with an ex-
change rate ranging from R$ 3.70 to R$ 3.90. In light of this, nominal pric-
es might not change much, while costs continue rising”, commented the 
economy professor on 18th October 2019. however, he also evaluated an-
other scenario in which it is possible to achieve higher profitability.

Before this, the analyst covers the recent price formation history. Us-
ing October as reference, he cites that, in the 2017/18 growing season, 
the internal soybean prices were sustained by the so-called “premium”, 
which fetched   US$ 2.28 or R$ 2.67/bushel (on average, 219.4% above 
the prices practiced at the same 2018/19 cycle), while a bushel in Chi-
cago fetched US$ 8.85 (down 4.8% from the current year), and the ex-
change rate was R$ 3.70 per dollar (up 12.4% from today). The US China 

trade war also exerted an influence over the 2018/19 period, although 
keeping in force, the premium went down considerably, because Chi-
na reduced its purchases by virtue of the African Swine Fever and, in the 
meantime, Chicago continued stable, reacting in September, and the 
exchange rate suffered great changes, with the Brazilian currency go-
ing through a depreciation process, lending support to domestic prices.

For the new crop year, Brum observes two scenarios: “The first is the 
depreciation of the exchange rate, should the structural reforms final-
ly receive approval, excluding the expected global recession, with the 
US China trade war suffering no alterations, and the African Swine Fever 
causing serious consequences for two or three years. The second sce-
nario would be an exchange rate of approximately R$ 4, in light of the 
domestic political difficulties, with the global economy deteriorating, 
whilst the US and China settle their trade war dispute, with Chicago re-
flecting the fact, just like the considerable drop in the North-American 
crop and lower global stocks”.

As things are, the consultant concludes, in spite of the fact that in 
the Brazilian ports the premium declines even further, Chicago could 
return to the US$ 10 dollar/bushel, with the Brazilian currency devalu-
ated, which, along with the normal crop in Brazil, could improve farm-
ers’ profit margins. 

study attests tO shaRp pROduCtiOn 
COst inCReases in the past yeaRs

COsts and pROfitability
Even though the cereal, in general, is still attractive, professor Argemiro Brum refers to a recent study conducted by the Rio Grande 

do Sul State Agricultural Cooperatives (Fecoagro-RS), “confirming a complaint by the farmers that, year after year, the crop is getting 
less profitable”. Based on state data, the entity ascertained that in the 2014/15 and 2019/20 growing seasons the production cost went 
up 61.5%, thus reducing soybean profitability from 17.4 to 12.3 sacks over the period. The entity also compared other periods, like the 
period from the 2009/10 to the 2018/19 growing seasons, in which net surpluses improved, from R$ 6.97 per sack to R$ 10.92 per sack 
(+56.7%), but still below the inflation over the period, which amounted to 69.5%.

Relying on these data, Brum observes that “many farmers have achieved average yields of more than 60 sacks per hectare, a fact that 
adds to the net surplus”. he also notes that “the inflation of the agricultural sector has increased, and sometimes much higher than the 
Extended National Consumer Price Index (IPCA), by virtue of the fact that costs are in line with the evolution of the exchange rate in Bra-
zil”. After all, he stresses that the calculations reinforce another reality ascertained since long ago, with regard to the “economic unvia-
bility of the small farms if they only grow soybean”, because, “in light of the difficulties in obtaining income from productivity and price, 
they should seek horizontal increase from their production scale, cultivating bigger areas”.

o que sobrou • Mantiqueira olive groves
DADOS SOBRE SOBRA LíQUIDA NOMINAL NA SOJA (*)
saFra  2017/18 2018/19
R$/sc 10,29 9,73

Fonte: Argemiro Brum. * Rio Grande do Sul.
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a soja Continua Poderosa no agro-
negócio nacional. há muitos anos na lide-
rança do setor no Brasil, a oleaginosa deverá 
manter sua força no futuro, como ratificam 
projeções do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) feitas para a 
próxima década (2018/19 a 2019/29), a par-
tir de levantamentos junto a órgãos públi-
cos e privados. No período, de acordo com o 
prognóstico oficial, a produção do grão teria 
no mínimo crescimento na ordem de 33%, 
o que faria o volume passar de 152 milhões 

de toneladas, mas com possibilidade de atin-
gir 60% de acréscimo, o que elevaria a quan-
tidade a mais de 182 milhões de toneladas.

O Mapa observa que os percentuais fi-
cam abaixo do apurado nos últimos 10 anos 
(67%), mas de qualquer forma são expressi-
vos. Cita ainda projeção da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para 
2028, que indica 162,3 milhões de toneladas 
de soja no País. Sobre o mercado, o Mapa sa-
lienta o crescimento na exportação do grão, 
que deverá situar-se em patamar mínimo 

por volta de 42% – para cerca de 96 milhões 
de toneladas, número semelhante ao proje-
tado pelo Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA), podendo chegar a 
até 128 milhões de toneladas –, identifican-
do assim o produto como um dos mais dinâ-
micos do agronegócio brasileiro.

Na área plantada, a previsão do Mapa é 
de que o grão seja o que mais deve expan-
dir as lavouras brasileiras nos próximos dez 
anos, com índice de 26,6% (mais 9,5 mi-
lhões de hectares). Isso aconteceria com 

utilização de fronteiras agrícolas em regiões 
onde ainda há terras disponíveis, ocupação 
de pastagens (a principal opção) e substitui-
ção de lavouras onde não ocorre essa dis-
ponibilidade. Nas áreas novas, o indicativo 
é de que os estados nortistas do Tocantins 
(58%), de Rondônia (56%) e do Pará (51%) 
vão se destacar, além dos demais estados 
com grandes extensões de cerrado no cha-
mado Matopiba (os nordestinos Maranhão, 
Piauí e Bahia, além do Tocantins).

De qualquer forma, a produtividade de-

verá manter influência maior do que a expan-
são de cultivo, considerando que a previsão é 
de que a produção cresça pelo menos 32,9% 
e a área, 26,6%. Mas o rendimento agrícola 

representa preocupação e desafio constante 
no setor, conforme lembrou o Mapa nas pro-
jeções, que, neste aspecto, prevê oscilação 
entre 3,2 a 3,7 toneladas por hectare. Em 30 
anos, a produção brasileira chegou a cres-
cer quase 500% e o plantio, mais de 200%, 
como foi recordado pela Embrapa em even-
to nacional em setembro de 2019, quando 
o pesquisador Amélio Dall’Agnol reforçou a 
confiança de que, em futuro próximo, o País 
se coloque de forma definitiva como maior 
produtor mundial.

ministéRiO pRevê 
que a pROduçÃO 

da sOja teRá 
aumentO de 
33% até 2029

meRCadO inteRnO
Ainda nas projeções do Mapa, em que colaborou diretamente a Embrapa, foi reforçado que tanto o mercado interno quanto as expor-

tações e os ganhos de produtividade deverão alavancar o crescimento da agropecuária como um todo no País e, em particular, da soja. Em 
relação ao consumo interno, o crescimento projetado é próximo a 23% e seria “um pouco maior” do que o verificado na última década, e 
maior que o do milho. O mercado doméstico continuaria sendo o principal mercado dos produtos industriais da soja (no farelo, aumenta-
ria a participação de 53% para 57%, e no óleo teria forte impulso com a produção de biodiesel).

Cultura líder no agronegócio 
brasileiro deverá continuar a mostrar 
crescimento vigoroso nos próximos 

dez anos, conforme projeções oficiais

futuRO
garantido
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gUArAnTeed future
leading crop in brazilian agribusiness is believed to continue growing 

vigorously for the next ten years, according to official projections

dOmestiC 
maRket

Still based on Mapa’s pro-
jections, in direct collaboration 
with Embrapa, it was strength-
ened that both the domestic and 
the foreign market, along with 
the productivity gains, should le-
verage the growth of agriculture 
as a whole in the Country and, in 
particular, soybean. With regard 
to domestic consumption, the 
projected growth reaches about 
23%, with chances to slight-
ly outstrip the past decade, and 
bigger than the growth of corn. 
The domestic market is sup-
posed to continue as the main 
market  of all industrial soybean 
products (as far as meal goes, its 
market share is likely to go up 
from 53% to 57%, and in oil there 
would be leap with the produc-
tion of biodiesel. 

soYbean Continues powerful in our 
national agribusiness. For years now occu-
pying the top position of the sector in Bra-
zil, the oilseed should keep its strength in 
the future, according to projections rati-
fied by the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Food Supply (Mapa) for the next decade 
(2018/19 to 2019/29), based on surveys con-
ducted by public and private organs. During 
the period, according to the official progno-
sis, the volume of the cereal would go up at 
least 33%, with the volume surpassing 152 
million tons, but with chances to reach an 
additional volume of 60%, thus raising the 
total amount to upwards of 182 million tons.

Mapa officials observe that the percent-
ages remain below the amounts ascertained 
over the past 10 years (67%), but are expres-
sive anyway. They also cite the projection by 
the São Paulo State Federation of Industries 
(Fiesp) for 2028, which points to 162.3 mil-
lion tons of soybean in the Country. About 
the market, Mapa officials stress the ever 
rising exports of the cereal, which should 
reach go up at least 42% – to approximate-
ly 96 million tons, number similar to the one 
projected by the US Department of Agricul-
ture (USDA), with chances to reach 128 mil-

ministRy fOResees a 33-peRCent hiGheR 
pROduCtiOn vOlume in 2029

lion tons – thus identifying the crop as one of 
the most dynamic in Brazilian agribusiness.

With regard to the planted area, Mapa’s 
projections suggest that the cereal will expe-
rience the biggest growth among all Brazilian 
crops over the next ten years, at a rate of 26.6% 
(an extra 9.5 million hectares). This is supposed 
to happen with the use of agricultural frontiers 

in regions where there is land still available, 
the use of areas occupied by pastureland (the 
main option) and replacement of crops where 
there is no land available. For the new areas, 
the forecast is for the northern states Tocan-
tins (58%), Rondônia (56%) and Pará (51%) to 
stand out over the others, besides other states 
with huge stretches of cerrado areas in the so-
called Matopiba (northeastern states of Maran-
hão, Piauí, Bahia, and  Tocantins).

Anyway, productivity should continue 
exerting a more important role than the ex-
pansion of the planted areas, considering 
the projection that the production volume 
should soar at least 32.9%, and the area, 
26.6%. The agricultural performance repre-
sents a constant concern and challenge for 
the sector, as recalled by Mapa officials in 
their projections, which, within this context, 
foresee an oscillation from 3.2 to 3.7 tons 
per hectare. In 30 years, production in Bra-
zil went up by nearly 500% and plantings, 
by 200%, as Embrapa officials recalled in a 
national event in September 2019, when re-
searcher Amélio Dall’Agnol reinforced his 
confidence that, in the near future, the 
Country definitively assumes its position as 
largest global producer.

as ProjeçÕes Para soja
• Mantiqueira olive groves

íNDICES DE CRESCIMENTO 
PROJETADOS EM DEz ANOS
GrÃo %
Área 26,6
Produção 32,9
Consumo 22,6
Exportação 41,8
Farelo %
Produção 20,2
Consumo 30,0
Exportação 12,5
óleo %
Produção 23,3
Consumo 27,1
Exportação - 15,2

Fonte: Mapa/Projeções Agronegócio 

Brasil 2018/19-2028/29.
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Brandt do Brasil
www.brandtbrasil.com
www.facebook.com/brandtbrasil

Randy Dowdy conseguiu 
novamente! O novo recorde 
mundial de produtividade de 
soja tem tecnologia BRANDT 
envolvida!

213,2 sc/ha



diante de PolêMiCas surgidas no decor-
rer do ano de 2019 quanto à preservação da 
Amazônia, a Associação Brasileira das Indús-
trias de Óleos Vegetais (Abiove) posicionou-se 
no final de agosto, reafirmando sua “convicção 
nas boas práticas agrícolas e a firmeza do setor 
em seus compromissos assumidos para a valo-
rização da sustentabilidade nos mercados do-
méstico e internacionais”. Lembrando que que 
“legislação ambiental brasileira é muito rigoro-
sa”, renovou o propósito e “o compromisso de 

apoiar uma agenda de governança ambiental”, 
com “reconhecimento internacional do agro-
negócio brasileiro”.

Entre programas com esse reconheci-
mento, citou a Moratória da Soja. Por esta 
iniciativa, baseada em dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE – Pro-
des Amazônia), o setor monitora o plantio de 
soja em áreas desmatadas e procura garantir 
“política de desmatamento zero há mais de 
uma década”. As empresas, “por controle de 

origem e auditorias independentes valida-
das pela sociedade civil, não adquirem nem 
financiam soja de fazendas em que tenha 
sido detectado desmatamento”, afirmou.

Outros compromissos assumidos pelo 
setor, mencionou ainda a Abiove, são o Pro-
tocolo de Grãos junto ao Ministério Públi-
co Federal (MPF), programas de certificação 
e de boas práticas agrícolas, controle diário 
de rastreabilidade em áreas embargadas por 
desmatamento ilegal, unidades de conserva-

ção e terras indígenas, solicitação do Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) regular e monito-
ramento de indicadores sociais, ambientais 
e econômicos das fazendas produtoras. Um 
dos programas na área é o chamado Soja 
Plus, que reúne produtores de vários esta-
dos na melhoria da gestão econômica, social 
e ambiental das propriedades rurais.

O pacto da moratória é coordenado pelo 
Grupo de Trabalho da Soja (GTS), integrando 
setor privado, sociedade civil (com várias orga-

nizações internacionais) e banco público. Ação 
semelhante ocorre com Grupo de Trabalho do 

Cerrado (GTC), que divulgou no início de 2019 
estudo da Agrosatélite Geotecnologia Aplica-
da sobre a Dinâmica da Soja no Cerrado entre 
2014-2017, destacando que a cultura ocupa 17 
milhões de hectares do bioma (8% do total) e 
em 2017 atingiu a menor taxa de desmatamen-
to dos últimos 16 anos (apenas 7%). O grupo, 
lembra a nota, procura eliminar desmatamen-
to ilegal associado à soja e desenvolve meca-
nismo de pagamentos por serviços ambientais 
para produtores que preservam.

abiove reafirma o compromisso 
de apoiar a agenda de governança 

ambiental e de valorização da 
sustentabilidade no setor da soja

em favor da 
flOResta

seGmentO 
tem váRiOs 

pROGRamas 
paRa estimulaR 

e mOnitORaR 
indiCadORes
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CAL FÉRTIL E CALCÁRIO ITAÚ

A dose certa de tecnologia para 
potencializar a produtividade do seu solo.

votorantimcimentos.com.br/insumos-agricolas
Descubra mais em: 

• Corrige a acidez do solo.

• Neutraliza o alumínio tóxico em profundidade.

• Fertiliza profundamente até as camadas mais 
inferiores do solo.

• Aumenta a eficiência dos fertilizantes.

• Disponibiliza nutrientes para as plantas.

• Melhora as propriedades físico-químicas do solo.

• Proporciona maior aeração.

• Favorece o desenvolvimento das raízes.

A dose certa de tecnologia para 
potencializar a produtividade do seu solo.

votorantimcimentos.com.br/insumos-agricolas
Descubra mais em: 

On BehAlF OF OUr 
forests

abiove reaffirms its commitment to support the agenda 
of environmental governance, whilst highly considering 

the value of keeping the soybean sector sustainable

in liGht oF Controversial toPiCs 
arising in 2019 regarding the preservation 
of the Amazon region, the Brazilian Vegeta-
ble Oil Industries Association (Abiove) took 
a stand in late August, reaffirming its “belief 
in best agricultural practices  and the firm-
ness of the sector with regard to the com-
mitments assumed towards highly consid-
ering the question of sustainability in both 
the domestic and international markets”. 
Recalling that “the Brazilian environmen-
tal legislation is very strict”, the association 
renewed its purpose and the “commitment 
to support an environmental governance 
agenda”, whereby Brazilian agribusiness is 
internationally acknowledged”. 

Among programs with this recognition, 
the association cited Brazil’s Soy Moratori-
um. On the basis of this initiative, counting 
on data released by the National Institute 
for Space Research (INPE) – Prodes Amazô-
nia), the sector monitors the soybean crops 

in deforested areas and has been doing its 
best to ensure the zero deforestation poli-
cy for more than a decade now”. The com-
panies, “on the grounds of origin controls 
and independent audits validated by civil 
society, do not acquire crops, nor do they 
finance farms where deforestations have 
been detected”, association officials said.

Other commitments undertaken by 
the sector, according to Abiove sources,  
include the Grains Protocol of the Feder-
al Prosecutors Office (MPF), certification 
and best agricultural practices programs, 
daily traceability controls of areas embar-
goed due to illicit deforestation, conserva-
tion units and indigenous lands, request 
for the Rural Environmental Register (CAR) 
and monitoring of the social, economic 
and environmental indicators of all active 
farms. One of the programs in this area is 
the so-called Soy Plus, which encompass-
es several farmers from different states 

with the aim to improve the economic, so-
cial and environmental administration of 
the rural holdings. 

The Soy Moratorium is coordinated by 
the Soy Working Group (GTS), encompass-
ing the private sector, civil society (along 
with several international associations) 
and public bank. A similar initiative is car-
ried out by the Cerrado Working Group 
(GTC), which, in early 2019, published the 
Applied Agro-Satellite Geotechnology on 
the Dynamics of Soybean in the Cerrado re-
gions from 2014 to 2017, highlighting that 
the crop occupies an area of 17 million 
hectares of the biome (8% of the total) and 
in 2017, celebrated the smallest deforesta-
tion rate in the past 16 years (only 7%). The 
group, according to the note, tries to curb 
any illegal deforestation associated with 
soybean crops and develops mechanisms 
for financial grants for farmers who pre-
serve the environment.

seGment COunts On seveRal pROGRams 
tO enCOuRaGe and mOnitOR indiCatORs
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a ProduçÃo de soja CertiFiCada 
pela Associação Internacional de Soja Res-
ponsável (RTRS) continua crescente no 
mundo, com a liderança do Brasil. Em 2018, 
4,5 milhões de toneladas foram certificadas 
e ofertadas ao mercado mundial, vindas de 
mais de 1,2 milhão de hectares. O acrésci-
mo foi de 12,5%, ou de 500 mil toneladas, 
em relação ao ano de 2017. “A maior de-
manda por soja responsável é um dos prin-
cipais incentivos para os produtores am-
pliarem ainda mais a certificação de seus 
produtos”, relata Cid Sanches, consultor ex-
terno da RTRS no País.    

Desse total, 3,9 milhões de toneladas 
foram colhidas no Brasil, o equivalente a 
cerca de 85% do total no mundo. Esse vo-
lume representa 3,3% da safra brasilei-
ra. Envolve 226 produtores certificados 
em mais de 1 milhão de hectares de área 
plantada. Embora ainda exista soja com a 
certificação à espera de compra, tanto na 
forma de créditos quanto nas cadeias de 
suprimento de balanço de massa, a orga-
nização está empenhada no fomento con-
tínuo à demanda. 

Os números foram divulgados na última 
conferência anual, a RT 14,  realizada em ju-

nho de 2019 nos Países Baixos, com a par-
ticipação de mais de 250 pessoas – recor-
de em todas as edições – de todas as partes 
da cadeia de suprimentos da soja. O even-
to teve como tema central o aumento da de-
manda por soja responsável e o papel das 
instituições financeiras, do governo e das 
cadeias de suprimento. A RTRS é uma orga-
nização comprometida em promover a pro-
dução, o beneficiamento e a comercializa-
ção responsáveis da soja no mundo. 

Em relação à produção do Brasil por 
Estado, o levantamento da RTRS apontou 
que o Maranhão e o Piauí são os que pos-

suem a maior porcentagem de produção 
certificada em relação à produção total 
destes estados, com 30% e 16%, respecti-
vamente. O Mato Grosso tem a maior pro-
dução total (1,7 milhão de toneladas) e a 
maior área nacional.

O rendimento em propriedades que 
aderiram à certificação também se desta-
ca em relação à nacional. A produção mé-
dia é de 56 sacas por hectare, de acordo 
com a Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).  Esse resultado chega a 63 
sacas por hectare nas fazendas certificadas, 
o que representa alta de 11,5%. Isto signifi-

ca que pelo menos 120 mil hectares de área 
não precisaram ser convertidos para a pro-
dução agrícola.

A organização também possui o com-
promisso de apoiar a preservação ambien-
tal. Para cada hectare de área produtiva, 

0,59 hectare é de área nativa preservada. 
São mais de 600 milhões de árvores pre-
servadas nestas áreas e 64 milhões de to-
neladas de carbono estocado. Portanto, 
quando uma empresa compra uma tone-
lada de soja RTRS, isso inclui 157 árvores 
preservadas ou 16 toneladas de carbono 
armazenadas.

Além dos benefícios em produção e pre-
servação do meio ambiente, a certificação 
fomenta resultados positivos no âmbito so-
cial. Em 2018, foram mais de 10 mil empre-
gos diretos e mais de 25 mil indiretos ofere-
cidos nas fazendas certificadas pela RTRS. 

bRasil paRtiCipOu 
COm 3,9 milhões 
de tOneladas, 
CeRCa de 85% 

dO tOtal 

amazÔnia e CeRRadO 
Em todo o Brasil foram certificadas 3,9 milhões de toneladas de soja, em 1.041.886 hectares, em 2018, e havia 595.782 hectares de áreas pro-

tegidas. Somente na Amazônia foram certificados com a RTRS cerca de 206 mil hectares e 709 mil toneladas e foram registrados 168.124 hec-
tares de áreas protegidas.

Na região do Cerrado, no mesmo ano, havia em torno de 836 mil hectares e 3.210.789 toneladas de soja RTRS e 427.658 hectares de área 
protegida. Isso mostra que os agricultores certificados pela associação que adotam práticas sustentáveis e responsáveis preservam as áreas de 
vegetação nativa, ainda mais do que o exigido pela legislação.

Além do Brasil, a organização possui áreas certificadas em países como Argentina, Uruguai, China, Estados Unidos e índia. “A associação 
é pioneira na introdução de novas maneiras para melhorar a qualidade e o alcance de seu padrão de certificação de soja, garantindo que te-
nha impactos sociais tangíveis e impactos ambientais mínimos, não gerando desmatamento”, explica Cid Sanches, consultor externo da RTRS.

associação internacional de soja 
responsável (rtrs) certificou 4,5 

milhões de toneladas de soja no mundo 
em 2018, com acréscimo de 12,5%

GanhOs da 
responsabilidade 
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Gains  FrOM 
respOnsiBle
prOdUcTiOn
round table responsible soy (rtrs) 
certified 4.5 million tons of 
soybean in the world in 2018, 
representing a 12.5-percent increase

amazOn and  
CeRRadO

All over Brazil, 3.9 million tons of soy were certi-
fied, coming from 1.041.886 hectares, in 2018, and 
there were 595,782 hectares of protected areas. In 
the Amazon region alone, 206 thousand hectares 
and 709 thousand tons were certified by the RTRS.

In the Cerrado region, in that same year, there 
were approximately 836 thousand hectares of pro-
tected areas and 3,210,789 tons of RTRS soy, plus 
427,658 hectares of protected areas. This attests 
to the fact the farmers certified by the association 
adopt sustainable and responsible practices and pre-
serve native vegetation to an extent that goes be-
yond legislation requirements. 

Besides Brazil, the organization possesses certi-
fied areas in countries like Argentina, Uruguay, Chi-
na, the United States and India. “The association pi-
oneered the introduction of new methods intended 
to improve the quality and the reach of its soy certi-
fication standard, ensuring that it has tangible social 
impacts and minimum environmental impacts, pre-
serving forestation entirely”, explains Cid Sanches, 
external RTRS consultant.

the voluMe oF soY CertiFied by the Round Table 
Responsible Soy (RTRS) continues rising in the world, 
under Brazil’s leadership. In 2018, 4.5 million tons were 
certified and supplied to the international market, com-
ing from upwards of 1.2 million hectares. This volume 
was up 12.5%, or 500 thousand tons, from the 2017 sea-
son. “Soaring demand for responsible soy works as in-
centive for the farmers to expand even further the certi-
fication of their crops”, comments Cid Sanches, external 
consultant at the RTRS in the Country.

Of these total, 3.9 million tons were harvested in Bra-
zil, equivalent to approximately 85% of the total in the 
world. This volume represents 3.3% of the entire Bra-
zilian crop. It involves 226 certified farmers and a plant-
ed area of more than 1 million hectares. Although some 
certified soy has not been sold yet, both in the form of 
credits or in the mass balance chains, the organization 
spares no effort is fostering uninterrupted demand.

The numbers were disclosed in the past annual con-
ference, the RT 14, held in the Netherlands in June 2019, 
with more than 250 people in attendance – record in all 
editions – from all corners of the soybean supply chain. 
The focus of the central theme of the event was the soar-
ing demand for responsible soy and the role of the finan-
cial institutions, governments and supply chains. RTRS 
is an organization committed to promoting the pro-
duction, processing and commercialization of soybean 
around the world. 

With regard to Brazilian per State production, the 
survey conducted by the RTRS concluded that Maran-
hão and Piauí are the States with the biggest volume of 
certified soy, compared to the total production of these 
States, with 30% and 16%, respectively. Mato Grosso is 
the top producer (1.7 million tons) and has the biggest 
national area dedicated to the crop.

The yield in farmrs that have adhered to certifica-
tion is also of note relative to national yields. Average 
production reaches 56 sacks per hectare, according to 
the National Food Supply Agency (Conab). This results 
reaches 63 sacks per hectare in certified farms, repre-
senting an increase of 11.5%. It means that at least 120 
thousand hectares did not need to be converted to agri-
cultural production. 

The organization is also committed to environmen-
tal preservation. For every hectare of productive area, 
0.59 hectare consists in preserved native area. Upwards 
of 600 million trees are preserved in this area and 64 
million tons of carbonic acid gas are stored. Therefore, 
when a company purchases a ton RTRS soybean, this in-
cludes the preservation of 157 trees or 16 tons of stored 
carbonic acid gas. 

Besides the benefits in production and environment 
preservation, certification fosters positive results in the 
social realm. In 2018, more than 10 thousand direct jobs 
and 25 thousand indirect ones were created in the RTRS 
certified farms. 

bRazil’s shaRe amOunted tO 
3.9 milliOn tOns, abOut 85% Of the tOtal
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Genoma do fungo causador da 
errugem-asiática é sequenciado e 

montado, permitindo melhor compreensão 
dos alvos de ação no patógeno

decifrando o 
inimiGO

o sequenCiaMento e a montagem do 
genoma do fungo que causa a ferrugem-asi-
ática (Phakopsora pachyrhizi) foram realiza-
dos pelo consórcio internacional formado 
por 12 entidades públicas e privadas. O obje-
tivo do consórcio, do qual participam a Bayer 
e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), é ajudar no desenvolvimen-
to de soluções para o manejo da doença, que 
provoca prejuízos de US$ 2,8 bilhões por sa-
fra no Brasil. 

Os outros parceiros são a fundação 2Bla-
des, o Sainsbury Laboratory, as universi-
dades alemãs de hohenheim e de RWTh 
Aachen, o Instituto Nacional da Pesquisa 
Agronômica (INRA) e a Universidade de Lor-
raine, ambas da França, além do Joint Ge-
nome Institute (JGI), dos Estados Unidos; da 
Keygene, da Syngenta e da Universidade Fe-
deral de Viçosa (UFV), do Brasil.

“Estamos orgulhosos por esta conquista 
realizada em parceria público-privada interna-
cional e multi-institucional, que coloca o Brasil 
na vanguarda do conhecimento científico”, co-
memora o chefe-geral da Embrapa Soja, José 
Renato Bouças Farias. No entanto, observa 
que se trata do princípio de um novo proces-
so, que vai exigir outros incrementos em pes-
quisa para o desenvolvimento de ferramentas 
aplicadas ao manejo da ferrugem asiática. 

O sucesso do consórcio se deu pelo esfor-
ço cooperativo e pela expertise dos vários in-
tegrantes, além das tecnologias de sequen-
ciamento disponíveis na atualidade. Como 
resultado, estão sendo disponibilizados publi-

camente a montagem de três genomas de re-
ferência, permitindo a elevada confiabilidade 
aos dados, além da possibilidade imediata de 
estudos comparativos em nível genômico. 

MarCo Um dos isolados puros sequen-
ciados foi disponibilizado pela Bayer, obtido a 
partir de uma amostra brasileira coletada em 
Minas Gerais em 2006. “Trata-se de um marco 
para a agricultura. Com o genoma mapeado, 
podemos olhar para trás e entender o porquê 
de as mutações terem acontecido e nos pro-
gramarmos para nos antecipar às novas pos-
síveis variações do fungo. É a ciência a favor da 
agricultura”, diz Rogério Bortolan, líder de So-
luções Agronômicas para Soja e Algodão da 
Bayer na América Latina.

A Embrapa participa disponibilizando 
amostras de DNA de outros 44 isolados pu-
ros para análises de ressequenciamento, que 
estão em andamento no Joint Genome Insti-
tute (JGI) dos EUA. Estes isolados fazem parte 
de uma coleção da Embrapa Soja que foi obti-

da em diferentes safras no Brasil, desde 2003, 
e também amostras do fungo de diversos con-
tinentes, disponibilizadas por diferentes insti-
tuições de pesquisa.

“O acesso a esta variabilidade permitirá 
ampliar a compreensão da elevada adaptabi-
lidade e a evolução deste fungo, auxiliando no 
conhecimento das mutações que foram ocor-
rendo em diferentes safras e o processo de re-
sistência desses fungos aos fungicidas e tam-
bém aos genes de resistência presentes na 
soja”, reitera Francismar C. Marcelino-Guima-
rães, pesquisadora da Embrapa Soja.

Os resultados da pesquisa vão permitir 
melhor compreensão dos alvos de ação no 
fungo, em nível do seu DNA, por um produ-
to químico, ou mesmo o desenvolvimento de 
novas soluções que ajam de forma mais asser-
tiva. Em paralelo, será possível explorar tal co-
nhecimento para identificar genes do fungo 
importantes para a patogenicidade e, assim, 
auxiliar em estratégias de melhoramento ge-
nético para o desenvolvimento de cultivares 
com resistência mais prolongada. Desde de-
fensivos a cultivares de soja ou até uma com-
binação de recomendações mais eficazes po-
dem surgir a partir desta descoberta.  

“A Bayer é líder no mercado de fungicidas 
no Brasil e tem o interesse em se manter nes-
te patamar de forma sustentável. O primei-
ro grande beneficiado será o produtor rural, 
mas também a sociedade como um todo, por 
meio da pesquisa e do desenvolvimento de 
novos produtos, que contribuirão para a segu-
rança alimentar”, pontua Bortolan.  

ResultadO abRe CaminhO paRa desenvOlveR 
nOvas estRatéGias de COntROle

feRRuGem aGRessiva
Os danos provocados pela doença são de US$ 2,8 bilhões por safra no Brasil, podendo resultar em até 80% de perdas em uma lavou-

ra, segundo dados do Consócio Antiferrugem. Identificado no País em 2001, o fungo causador da ferrugem-asiática foi alvo de pesquisa 
de laboratórios acadêmicos e de empresas privadas para entender melhor a sua biologia e encontrar novas formas de controlar a doen-
ça. Francismar C. Marcelino-Guimarães, pesquisadora da Embrapa Soja, recorda que um limitante era a falta de informação sobre o ge-
noma do fungo, uma vez que tentativas anteriores de sequenciamento e de montagem de seu genoma falharam, devido ao seu tama-
nho e a sua complexidade, além da falta de tecnologias de sequenciamento de nova geração. 

Apesar do elevado tamanho e complexidade do genoma de P. pachyrhizi (estimado em 1,057 Mbp), o número de genes (cerca de 
20.700) assemelha-se ao de outros fungos causadores de ferrugem. Além de sequenciar e montar o genoma, o consórcio internacional 
conseguiu predizer os possíveis genes e associar funções biológicas. “Com o genoma da ferrugem-asiática disponível, espera-se ter mais 
elementos para decifrar a biologia do fungo e entender, em nível molecular, sua complexa interação com a soja e com seus demais hos-
pedeiros, além de ampliar a compreensão sobre sua adaptabilidade, sua evolução e sua diversidade genética, abrindo caminho para o 
desenvolvimento de novas estratégias de controle”, explica Francismar.

researCh
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aGGRessive Rust
Damages caused by the pest amount to US$ 2.8 billion per grow-

ing season in Brazil, with chances for these losses to reach 80% per 
soybean field, according to data released by the Antirust Consor-
tium. Identified in the Country in 2001, the fungus that causes Asian 
rust was the target of laboratory tests at universities and private in-
stitutions, all of them interested in having a better grasp of its biol-
ogy and coming up with manners to control the pest. Francismar C. 
Marcelino-Guimarães, Embrapa Soy researcher, recalls that a lim-
iting factor was the lack of information on the genome of the fun-
gus, seeing that previous attempts at sequencing and assembling 
the genome failed  due to their size and complexity, besides the lack 
of state-of-the-art sequencing  technology.

Despite the great size and complexity of the P. pachyrhizi ge-
nome (estimated at 1.057 Mbp), the number of genes (approx-
imately 20,700) is similar to other rust causing fungi. Besides 
sequencing and assembling the genome, the international con-
sortium managed to foresee the possible genes and associate bi-
ological functions. “With the genome of the Asian rust now avail-
able, it is hoped that we will have more elements to decipher the 
biology of the fungus and understand, at molecular level, its com-
plex interaction with the soybean and with its other host crops. 
Besides a better understanding of its adaptability, its evolution 
and genetic diversity, paving the way for the development of new 
control strategies”, explains Francismar.

deciphering The
enemy

the sequence of the genome of asian soybean rust has been assembled, 
leading to a better grasp of the targets of the pathogen

the sequenCe and assembly of the 
genome of the fungus that causes Asian rust 
(Phakopsora pachyrhizi) were conducted by 
the international consortium, made up of 
12 public and private institutions. The aim 
of the consortium, whose participants in-
clude the German company Bayer and the 
Brazilian Agricultural Research Corporation 
(Embrapa), is to come up with the develop-
ment of solutions for dealing with the pest, 
responsible for losses that amount to US$ 
2.8 billion per season in Brazil.

The other partners are as follows: 2 
Blades Foundation, Sainsbury Laborato-
ry, German Universities of hohenheim and 
RWTh Aachen, the National Agronomic Re-
search Institute (INRA) and the University of 
Lorraine, both in France, besides the Joint 
Genome Institute (JGI), in the United States; 
Keygene, a division at Syngenta and the 
Federal University of Viçosa (UFV), in Brazil.

“We are proud of this conquest accom-
plished in an international and multi-insti-
tutional public/private partnership, which 
brings Brazil to the forefront of scientific 
knowledge”, commemorates Embrapa Soy 
chief executive José Renato Bouças Farias. 
however, he observes that it is just the be-
ginning of a new process that will require 
other investments in research for the devel-
opment of tools to deal with the problem of 

Asian soybean rust.
The credit of the success of the consor-

tium goes to the cooperative effort and the 
expertise of the various participants, besides 
the sequencing technologies now available. 
As a result, now available to the public there 
is the assembly of three reference genomes, 
turning all data highly reliable, besides the 
immediate chance for comparative studies 
at the genomics level. 

Milestone One of the pure sequenced 
isolates was made available by Bayer, ob-
tained from a Brazilian sample collected in 
Minas Gerais, in 2006. “It is a real milestone 
for agriculture. With the genome mapped, 
we can look back and understand why mu-
tations have happened and get prepared to 
work in anticipation with regard to new pos-
sible fungus variations. It is science on be-
half of agriculture”, says Rogério Bortolan, 
leader of Bayer Agronomic Solutions for Soy 
and Cotton in Latin America.

Embrapa’s role consists in providing for 
DNA samples of other 44 pure isolates for 
sequence analyses, now underway at the 
Joint Genome Institute (JGI), in the USA. 
These isolates are part of an Embrapa Soy 
collection which was obtained in different 
crops in Brazil, since 2003, and also samples 
of the fungus of various continents, made 

available by different research institutions.
“Access to this variability will expand the 

comprehension of the high adaptability and 
evolution of the fungus, being a good aid in 
learning about the mutations that have oc-
curred throughout different crops  and the 
resistance process of the fungi to fungicides 
and also to the resistance genes that exist in 
soybean”, reiterates Embrapa Soy research-
er Francismar C. Marcelino-Guimarães

The results of the research will provide 
for a better understanding of the targets of 
the fungus, at their DNA level, by a chem-
ical product,  or even the development of 
new solutions that act more assertively. In 
parallel, it will be possible to explore this 
knowledge to identify genes that are im-
portant for the pathogenicity and, there-
fore, be a good aid in coming up with ge-
netic enhancement strategies of cultivars 
with a prolonged resistance. From pesti-
cides to soybean cultivars, or even a com-
bination of more effective recommenda-
tions could arise from this discovery.

“Bayer leads the fungicide market in Bra-
zil and is interested in keeping this position 
in sustainable manner. The first great bene-
ficiary will be the farmer, but also society as 
a whole, through research and the develop-
ment of new products that play a relevant 
role in food safety”, concludes Bortolan.

Result paves the way fOR the develOpment 
Of new COntROl stRateGies
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novas cultivares de soja auxiliam no 
manejo integrado de percevejos que 

interferem na produtividade e na qualidade 
dos grãos e das sementes

À pROva
de percevejos

a inovadora teCnoloGia bloCK, 
linha de cultivares de soja que auxilia o 
produtor no manejo integrado de um dos 
principais inimigos da cultura, o complexo 
de percevejos, foi desenvolvida pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). A novidade foi lançada duran-
te a 37ª Reunião de Pesquisa de Soja, rea-
lizada em Londrina (PR) em junho de 2019.  

“Os percevejos são atualmente uma das 
pragas mais importantes para a cultura da 
soja, porque interferem na produtividade 
e na qualidade dos grãos e das sementes”, 
avalia o chefe-geral da Embrapa Soja, José 
Renato Bouças Farias. “Por isso, estamos 
empenhados no desenvolvimento de culti-
vares de soja com esta tecnologia para au-
xiliar os produtores que enfrentam dificul-

dades no campo para manejar esta praga”, 
relata.

“A Tecnologia Block amplia a proteção 
da lavoura ao ataque dessa praga, que suga 
as vagens e os grãos de soja”, destaca o pes-
quisador Carlos Arrabal Arias, líder do pro-
grama de melhoramento genético de soja 
da Embrapa, e responsável pelo desenvolvi-
mento de genótipos resistentes a insetos. As 
cultivares com a genética Block têm maior 
tolerância aos percevejos, o que minimiza a 
ação destrutiva da praga. Porém, ele enfati-
za que a tecnologia não dispensa o uso de 
inseticidas, mas permite melhor convivên-
cia com os insetos no campo. 

De acordo com o pesquisador Arias, o 
uso de cultivares tolerantes é ferramenta 
importante no Manejo Integrado de Pra-

gas. A primeira cultivar de soja com a tec-
nologia Block é a BRS 1003IPRO, que foi 
desenvolvida pela Embrapa Soja com a 
Fundação Meridional de Apoio à Pesquisa 
Agropecuária. 

A BRS 1003IPRO é uma cultivar de soja 
do grupo de maturidade 6.3 (macrorregi-
ões 1 e 2) e 7.0 (macrorregião 3), indicada 
para os estados do Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mi-
nas Gerais. “Esta cultivar apresenta ampla 
adaptação, excelente potencial produtivo, 
estabilidade de produção e moderada re-
sistência ao nematoide de galha Meloido-
gyne javanica, além de resistência às prin-
cipais doenças da soja, como cancro da 
haste, mancha olho-de-rã e podridão radi-
cular de fitóftora”, destaca Arias.

teCnOlOGia blOCk peRmite melhOR 
COnvivênCia COm Os insetOs nO CampO

peRCevejO maRROm 
O principal problema dos percevejos é seu ataque direto ao grão e às vagens da soja, diferente das lagartas, por exemplo, que ata-

cam as folhas. “Por isso, existe potencial de perda em produtividade e também em qualidade de produtos que serão gerados como o 
óleo e a ração animal”, explica o pesquisador Samuel Roggia, da Embrapa Soja. No caso dos produtores de semente, o problema é ain-
da maior, porque o ataque de percevejos afeta o vigor da semente, o que impactará no estabelecimento adequado da futura lavoura.

Em particular, o controle do percevejo-marrom (Euschistus heros) tem sido feito mais com a utilização de produtos químicos e há vá-
rios casos de população da praga que apresentam elevada tolerância a alguns inseticidas. “São populações em que os inseticidas não 
conseguem controlar tão bem”, diz Roggia. Além disso, comparado com outras pragas, o percevejo-marrom ainda não tem disponíveis 
outras alternativas, como a biotecnologia e o controle biológico aplicado. Quando os percevejos tornam-se resistentes a produtos quí-
micos, o risco de perda é grande. “Por isso, é importante termos cultivares tolerantes a esta praga como ferramenta para ser utilizada no 
manejo integrado dessa praga”, observa.

pRÓxima safRa 
A Embrapa e a Fundação Meridional lançarão na safra 2019/20 uma nova cultivar, desenvolvida via melhoramento genético tradicio-

nal, e que amplia as opções de cultivares tolerantes a percevejo no mercado. A busca por cultivares de soja com maior tolerância ao ata-
que de insetos sugadores foi intensificada em 2016, quando foram avaliadas no campo experimental da Embrapa Soja 30 linhagens con-
vencionais e 20 com a tecnologia RR e Intacta. O trabalho de pesquisa envolveu em especial as equipes que atuam com melhoramento 
genético e entomologia.

Arias relata que, enquanto o nível de ação definido pela pesquisa atualmente é de dois percevejos por pano de batida, a nova culti-
var consegue suportar, pelo menos, o dobro de percevejos, sem afetar a sua produtividade. “Algumas plantas, mesmo na presença de 
alta população de percevejos, mantiveram a produtividade alta, enquanto que as cultivares suscetíveis ao ataque de percevejos apre-
sentaram perdas importantes”, revela.

Na Embrapa, as melhores plantas oriundas de cruzamentos genéticos específicos para resistência a percevejos foram testadas em 
gaiolas fechadas, instaladas no campo experimental. Nessa condição, o objetivo foi avaliar o dano causado por densidades de 0, 4, 8, 
16 percevejos por metro quadrado. “Esses ensaios também comprovaram os resultados obtidos antes”, diz a pesquisadora Clara Bea-
triz hoffmann Campo. 

“A vantagem dessa tolerância é que o produtor pode aguardar mais tempo para realizar as pulverização com inseticidas, o que, além de 
reduzir custos, ainda mantém a presença dos agentes de controle biológico no campo, favorecendo o controle natural da praga, pela inte-
gração de táticas do Manejo Integrado de Pragas, como o controle biológico e a tolerância da soja aos percevejos”, explica a pesquisadora.
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bROwn stinkbuG 
The main problem caused by the stinkbugs is that they directly attack the soy pods and grains, contrary to the worms, for example, 

which feed on the leaves. “This is why these attacks reflect on productivity and quality losses of the products that come from soy, like oil and 
livestock feed”, explains researcher Samuel Roggia, from Embrapa Soy. In the case of the seed breeders, the problem is still bigger, because 
bug outbreaks affect the vigor of the seeds, which will impact upon the establishment of future soybean fields.

In particular, chemical products have been used to keep brown stinkbugs (Euschistus heros) under control, but several pest populations 
have shown tolerance to some types of insecticides. “These are populations that cannot be controlled properly with insecticides”, says Rog-
gia. Furthermore, compared to other pests, there are still no other alternatives to keep brown stinkbugs under control, like biotechnolo-
gy and applied biological control. Once the bugs have developed resistance to chemical products, there are huge loss risks. “This explains 
why it is important to have cultivars tolerant to this pest as tools to be utilized in the integrated management of this scourge”, he observes. 

bug resisTAnT 
new soy cultivars are appropriate for integrated bug management, 

as the pest interferes with the productivity and quality of grains and seeds
the innovative bloCK teChnolo-

GY, soy variety that helps farmers with the 
integrated management of one of the crop’s 
fiercest enemiesy, the bug complex, was 
developed by the Brazilian Agricultural Re-
search Corporation (Embrapa). The novel-
ty was launched during the 37th Soybean 
Research Meeting, held in Londrina (PR), in 
June 2019.

“Stinkbugs are nowadays one of the 
most severe pests that infect soybean crops, 
as they interfere with the quality and pro-
ductivity of the seeds and grains”, com-
ments Embrapa Soy chief officer José Re-
nato Bouças Farias. “That is why we are 
engaged in the development of soy cultivars 
with this technology to cooperate with the 

farmers who face difficulties managing this 
pest in their soy fields”, he says.

“The Block Technology intensifies the 
protection of the fields against these soy 
pod and grain sucking insects “, explains re-
searcher Carlos Arrabal Arias, head of Em-
brapa Soy genetic enhancement program, 
responsible for the development of geno-
types resistant to insects. The cultivars that 
carry the Block genetics are more tolerant to 
bugs, a fact that minimizes the destructive 
work of the pest. however, he stresses that 
the technology does not dismiss the use of 
insecticides, but leads to a less dangerous 
coexistence with the insects in the fields. 

According to researcher Arias, the use of 
tolerant cultivars is an important tool in Inte-

grated Pest Management. The first soy culti-
var that carries the Block technology is BRS 
1003IPRO, which was developed by Embra-
pa Soy and by the Southern Foundation for 
Agricultural Research Support.

BRS 1003IPRO is a soy cultivar of the 
6.3 maturity group (macro-regions 1 and 2) 
and 7.0 (macro-region 3), indicated for the 
states of Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Goiás and Minas Gerais. 
“This cultivar is well adapted, has an excel-
lent productive potential, production stabil-
ity and moderately resistant to the root-knot 
nematode  Meloidogyne javanica, besides 
its resistance to all major soy diseases, like 
stem canker, frogeye leaf spot and phytoph-
thora root rot”, Arias clarifies.

blOCk teChnOlOGy leads tO haRmOniOus 
COexistenCe with field CROp inseCts

upCOminG CROp
Embrapa and the Southern Foundation are prepared to launch 

a new cultivar in the 2019/20 growing season, developed via tra-
ditional genetic enhancement, which expands the option for cul-
tivars tolerant to brown stinkbugs. The pursuit of soy cultivars tol-
erant to attacks of sucking insects was intensified in 2016, when 
30 conventional soybean cultivars were tested at the Embrapa 
Soy Experimental Station, plus 20 cultivars with the RR and Intac-
ta technologies. The research work was mainly carried out by the 
teams that deal with genetic enhancement and entomology.

Arias reports that, while the action level defined by research 
consists now of 2 bugs per bug catching cloth, the new cultivar 
manages to endure, at least, twice as many bugs, without affect-
ing its productivity. “Some plants, even in the presence of a dense 
bug population continued highly productive, whilst the cultivars 
susceptible to bug attacks suffered huge losses”, he says. 

At Embrapa, the best plants coming from genetic crossings, 
specific for resistance to bugs, were tested in closed structures, in-
stalled in the trial field. Under this condition, the aim was to eval-
uate the damage caused by densities of  0, 4, 8, 16 bugs per square 
meter. “These trials also attest to the results achieved before”, 
says researcher Clara Beatriz hoffmann Campo.

“The benefit from this tolerance stems from the fact that the 
farmers can wait longer before spraying the crop with insecticides, 
which, besides reducing costs, also preserves biological control 
agents in the field, favoring natural pest control measures, through 
the simultaneous use Integrated Pest Management strategies, like 
biological control and soy tolerant to bugs”, the researcher explains.
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Comercialização de produtos biológicos utilizados contra pragas e 
doenças foi de r$ 464,5 milhões em 2018 no brasil, com aumento de 77%

defesa
natuRal

CerCa de 80% das PraGas podem 
ser controladas pela ação de inimigos na-
turais presentes na lavoura de soja, quando 
se adota as estratégias preconizadas pelo 
Manejo Integrado de Pragas (MIP). Essa é a 
conclusão da Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa). “A adoção do 
controle biológico tem sido fomentada pela 
crescente resistência de insetos aos inseti-
cidas químicos e pela urgência por um uso 
mais racional de agrotóxicos”, analisa o pes-
quisador Adeney de Freitas Bueno, da Em-
brapa Soja, em Londrina (PR).

Ele alerta que a aplicação abusiva de inse-
ticidas, na hora errada, com produtos muito 
tóxicos, acaba eliminando esse controle bio-
lógico natural. A Embrapa Soja é uma das uni-
dades da empresa pública que vem conduzin-
do pesquisas tanto relacionadas ao controle 
biológico natural (incentivo à manutenção de 
agentes naturais no campo para controlar pra-

gas agrícolas) quanto para controle biológico 
aplicado ou aumentativo (liberação intencio-
nal de predadores, parasitoides ou entomo-
patógenos das pragas na lavoura).

No campo, o controle natural das pra-
gas agrícolas é feito por fungos, vírus e bac-
térias, além de insetos benéficos, que têm o 
hábito de ser predadores, parasitar ou infec-
tar as pragas que afetam a soja. “Os inimigos 
naturais têm o papel de manter as popula-
ções de pragas em níveis mais equilibrados”, 
relata o pesquisador. 

O produtor deve conservar esse contro-
le biológico natural aplicando as boas práti-
cas agrícolas indicadas nos manejos integra-
dos de pragas, plantas daninhas e doenças. O 
uso racional dos agrotóxicos é uma das medi-
das para preservar esse controle biológico na-
tural e permitir que ele mostre o seu potencial. 
Assim, mesmo que o produtor não utilize ne-
nhum biodefensivo em sua lavoura, o contro-

le biológico irá ocorrer ao natural.
De acordo com a Associação Brasileira 

das Empresas de Controle Biológico (ABC-
Bio), o uso de biodefensivos agrícolas como 
estratégia de controle biológico de pragas e 
doenças tem potencial de crescimento anu-
al de 20%. Em 2018, a comercialização des-
ses insumos foi de R$ 464,5 milhões, com au-
mento de 77%. A venda do ano anterior havia 
totalizado R$ 262,4 milhões.  

O principal motivo para essa alta é a 
maior taxa de adoção pelos agricultores de 
agentes biológicos contra pragas e doenças, 
aponta a associação. E, conforme a entidade, 
ainda existe grande potencial de crescimento 
para os biológicos. “Nota-se que havia, e ain-
da há, uma demanda reprimida por soluções 
de defesa vegetal que resultem em menor 
impacto em termos de resíduos, principal ca-
racterística dos agentes biológicos”, declara 
Arnelo Nedel, presidente da ABCBio.

usO de biOdefensivOs aGRíCOlas 
tem pOtenCial paRa CResCeR 20% aO anO

dROnes entRam em açÃO
O controle biológico foi muito usado nas décadas de 1980 e 1990 com a aplicação de baculovírus para o manejo da lagarta da soja, recor-

da o pesquisador Adeney Bueno, da Embrapa Soja. Na atualidade, por exemplo, o uso voltou com o registro de outros baculovírus para con-
trole das lagartas helicoverpa e spodoptera. Também há no mercado os parasitoides de ovos de lepidopteros como a “vespinha” Trichogram-
ma pretiosum.

“Apesar do grande mercado potencial, a liberação intencional de agentes biológicos na cultura ainda é um desafio. Faltam equipamentos 
que facilitem o processo de aplicação, cenário que vem aos poucos se alterando com a redução de custo no uso de drones”, explica o pesquisa-
dor. Nesse sentido, a utilização de drones é uma alternativa para tornar mais competitivo o uso do controle biológico, assim como outros pro-
cessos de mecanização na aplicação e na criação massal controlada desses agentes. 

Nesse sentido, a utilização de drones é uma alternativa para tornar mais competitivo o uso do controle biológico, assim como outros pro-
cessos de mecanização na aplicação e na criação massal controlada desses agentes de controle. “Ao baratear o custo de aplicação com o uso de 
drones, a tecnologia vai se tornando mais competitiva”, diz o pesquisador. “Também penso que a mecanização no processo de criação e multi-
plicação dos agentes de controle biológico, em nível massal, pode ser incrementada e baratear o custo do produto”, destaca Bueno.
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natural deFense

sales of biological products utilized against pests and diseases amounted 
to r$ 464.5 million in 2018 in brazil, representing an increase of 77%

aPProxiMatelY 80% oF the Pests 
can be controlled by natural enemies present 
in soy fields, when the strategies recommended 
by the Integrated Pest Management (IPM) sys-
tem are complied with. This is the conclusion by 
the Brazilian Agricultural Research Corporation 
(Embrapa). “The adoption of biological control 
has been fostered by the ever-increasing resis-
tance of insects to chemical insecticides and by 
the pressing need for a more rational use of pes-
ticides”, analyzes researcher Adeney de Freitas 
Bueno, from Embrapa Soy, in Londrina (PR).

he warns that the abusive use of insecti-
cides, at the wrong moment, with extremely 
toxic products, ends up eliminating this natu-
ral biological control. Embrapa Soy is one of the 
divisions of the public company that has been 
carrying out research works related to both nat-
ural biological control (incentive to the mainte-
nance of natural field agents to keep agricultur-

al pests under control) and to applied biological 
or progressive biological control (intentional lib-
eration of predators, parasitoids or fungal ento-
mopathogens of field pests). 

In the field, the natural control of agricul-
tural pests is done by fungi, viruses and bacte-
ria, besides beneficial insects, which are preda-
tors, parasitize or infect the pests that infest soy 
crops. “The role of the natural enemies consists 
in keeping pest populations at rather balanced 
levels”, the researcher comments.

Farmers are supposed to conserve this nat-
ural biological control by applying best agri-
cultural practices indicated for integrated pest, 
weed and disease management. The rational 
use of pesticides is one of the best ways to pre-
serve this natural biological control, thus giving 
rise to its potential. Therefore, if  the farmer does 
not use any bio-pesticide on the crops, biologi-
cal control will occur naturally. 

According to the Brazilian Association of Bi-
ological Control Companies (ABCBio), the use 
of bio-pesticides as a biological control strate-
gy of pests and diseases is expanding at an an-
nual percentage rate of 20%. In 2018, sales of 
these inputs amounted to R$ 464.5 million, rep-
resenting an increase of 77%. Sales in the previ-
ous year had reached a total of R$ 262.4 million.

The main reason for this expansion lies in 
the fact that more and more farmers are us-
ing biological agents against pests and diseas-
es, say association sources. The association 
understands that there is still a great potential 
for an increase in the use of biological agents. 
“It is clear that there was, and there still is, a re-
pressed demand for vegetable defense solu-
tions that result into milder impacts in terms of 
residues, a predominant characteristic in bio-
logical agents”, argues ABCBio president Arne-
lo Nedel.

use Of aGRiCultuRal biO-pestiCides has 
the pOtential tO GO up 20% a yeaR

dROnes GO intO aCtiOn
Biological controls were commonly used in the 1980s and 1990s, when the baculuvirus system was used to keep velvetbean cater-

pillars under control, recalls researcher Adeney Bueno, from Embrapa Soy. Nowadays, for example, its use has returned with the regis-
ter of other baculuvirus for controlling helicoverpa and spodoptera worms. There are also lepidoptera egg parasitoids, like the parasit-
oid wasp” - Trichogramma pretiosum.

“In spite of the vast potential market, any intentional liberation of biological agents on crops is still a challenge. There is no availabil-
ity of equipment that facilitates the application process, a scenario that has been gradually altering  with the cost reduction in the use 
of drones”, explains the researcher. Within this context, the use of drones is an alternative that makes biological controls more competi-
tive, just like other mechanization processes in the application and controlled mass production of these agents.  “By reducing the appli-
cation costs with the use of drones, the technology is getting more competitive”, says the researcher. “I also think that mechanization in 
the creation and multiplication process of the biological control agents, at mass level, can be increased, whilst the production cost de-
clines”, says Bueno.
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no brasil, já existem 70 indústrias de 
produtos biológicos e alguns bioinseticidas 

registrados e disponíveis para 
o controle de inúmeras pragasmeRCadO

de biológicos
os Produtos biolóGiCos, diferente 

dos utilizados em controle químico, podem 
ser registrados por alvo biológico, ou seja, por 
praga. Dessa forma, podem ser aplicados em 
qualquer cultura na qual a praga esteja pre-
sente, a não ser que haja restrições de algum 
órgão estadual. “Os inimigos naturais são mul-
tiplicados em laboratório ou casas de criação 
e liberados nas lavouras para atacarem as pra-
gas”, relata o pesquisador Adeney de Freitas 
Bueno, da Embrapa Soja, em Londrina (PR). 

No Brasil, um produto biológico pode 
ser registrado pelas mesmas regras gerais 
de fitossanitários ou pelas normas específi-
cas para aqueles a serem usados na agricul-
tura orgânica, onde na maioria das vezes o 
produto biológico vem se encaixando. A As-
sociação Nacional de Defesa Vegetal (Andef) 
mantém site com informações sobre a bio-
logia de parasitoides, predadores, patóge-
nos e antagonistas usados em programas 
de controle biológico no País.

Atualmente, existem 70 indústrias de 
produtos biológicos e alguns bioinseticidas 
registrados e disponíveis no mercado na-
cional. O produto mais antigo registrado é 

originário da bactéria Bacillus thuringiensis 
(“Bt aplicável”), que é usado para controle 
de lagartas. Além do Bt aplicável, o uso de 
baculovírus é também bastante comum. 

Os baculovírus são vírus específicos uti-
lizados no controle de algumas espécies de 
lagartas. O primeiro vírus como produto co-
mercial registrado para a soja foi Baculovirus 
anticarsia, usado para controlar a lagarta an-
ticarsia. Depois foram introduzidos no mer-
cado o Baculovírus spodoptera e o Baculovi-
rus helicoverpa. 

Conforme Bueno, empresas estão traba-
lhando na mistura de vírus, o que vai pos-
sibilitar o controle de um número maior 
de espécies de lagartas por um custo me-
nor, tornando o baculovírus mais atrati-
vo comercialmente. “A oferta de um pro-
duto à base de mistura de baculovírus para 
controlar maior espectro de lagartas com o 
mesmo custo de aplicação revolucionará o 
mercado, porque hoje esses inseticidas bio-
lógicos são bem específicos”, explica.

Ainda existem os parasitoides de ovos 
conhecidos como “vespinhas”. Uma delas é 
o Trichogramma pretiosum, que, quando li-

berado, parasita os ovos de mariposas que 
dão origem às lagartas, impedindo seu de-
senvolvimento antes de eclodirem. E tam-
bém o parasitoide de ovos de percevejos, 
Telenomus podisi, que está ainda em fase 
de registro nos órgãos competentes.

Bueno observa que ovos com essas 
“vespinhas” são liberados em campo muito 
próximo da sua emergência em cartelas bio-
degradáveis ou com pulverização das pupas 
dos parasitoides sem qualquer proteção so-
bre as plantas. O ideal é que o produtor dis-
tribua, da forma mais homogênea possível 
no campo, ou utilize um drone para distri-
buir os parasitoides que estão dentro dos 
ovos hospedeiros. “Ao nascer, os parasitoi-
des vão fazer seu trabalho no campo: para-
sitar os ovos das pragas”, detalha.

Entre os agentes biológicos utilizados es-
tão os fungos que causam doenças em al-
guns insetos ou ácaros predadores. “São 
opções que poderão ocorrer em maior in-
tensidade na soja, à medida em que os pro-
dutos biológicos se tornarem mais competi-
tivos comercialmente com os químicos hoje 
existentes”, prevê.

mistuRa de baCulOvíRus visa COntROlaR 
um maiOR espeCtRO de laGaRtas 

menOs insetiCidas 
A adoção do Manejo Integrado de Pragas em propriedades assistidas pela Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Para-

ná (Emater-PR) e pela Embrapa, nos últimos cinco anos, por exemplo, gerou redução de cerca de 50% no uso de inseticidas. Além disso, 
nas áreas que adotam o MIP, a primeira pulverização de inseticida ocorre, em média, 60 dias após o plantio. “O produtor amplia em 30 
dias o prazo da primeira aplicação de inseticida, o que preserva os inimigos naturais por mais tempo no campo, melhorando o contro-
le biológico natural”, destaca Bueno.

mOfO-bRanCO 
O fungo Sclerotinia sclerotiorum, que promove o mofo-branco na haste da soja, também vem sendo combatido com controle bioló-

gico. Ensaios para o controle químico e biológico do mofo-branco foram realizados na safra 2018/19 em diferentes regiões produtoras 
(Paraná, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso) por instituições de pesquisa públicas e privadas que compõem a Rede de Avaliação de 
Fungicidas para Controle de Doenças na Cultura da Soja.

O pesquisador Maurício Meyer, da Embrapa Soja, reforça a importância da integração de diferentes medidas de manejo – o contro-
le químico, o biológico e o manejo cultural – para garantir mais eficiência no combate ao mofo-branco. Segundo ele, o manejo cultural 
pressupõe que se faça boa cobertura do solo com gramíneas pela produção de palhada na entressafra. “A palhada funciona como filtro, 
evitando que os esporos responsáveis por iniciar a infecção atinjam as plantas de soja”, destaca.
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BiOlOgicAl
markets

in brazil, there are 70 biological industries and 
some registered bioinsecticides, available for 

controlling an array of insect pests

bioloGiCal ProduCts, different from the ones uti-
lized in chemical control, can be registered per biological tar-
get, that is to say, per pest. Therefore, they can be applied on 
any crop infected by the pest, unless there are restrictions set 
forth by some state organ. “The natural enemies are multi-
plied in laboratories or propagation houses and liberated into 
the fields to attack the pests”, says researcher Adeney de Frei-
tas Bueno, from Embrapa Soy, in Londrina (PR).

In Brazil, a biological product can be registered in compliance 
with the same general phytosanitary rules or in compliance with 
the specific standards for the ones to be utilized in organic farm-
ing, into which most biological products fit. The National Associ-
ation of Vegetable Defense (Andef) runs a site that contains infor-
mation on the biology of parasitoids, predators, pathogens and 
antagonists used in biological control programs in the Country.

Currently, there are 70 biological industries and some reg-
istered  insecticides available in the national market. The old-
est registered product owes its origin to the bacterium Bacillus 
thuringiensis (“Bt applicable”), used for keeping caterpillars un-
der control. Besides the applicable Bt, the use of baculovirus is 
equally common. 

Baculoviruses are specific viruses utilized in the control 
of some species of caterpillars. The first commercial prod-
uct registered for soybean was Baculovirus anticarsia, used 
for controlling velvetbean caterpillars. After this, Baculovírus 
spodoptera and  Baculovirus helicoverpa were launched into 
the market.

According to Bueno, companies are working on virus mix-
es, which is supposed to lead to keeping a bigger number of 
caterpillars under control, at a lower cost, turning the baculo-
virus more attractive commercially. “The supply of a baculo-
virus mix-based product for controlling a bigger range of cat-
erpillars at the same application cost, will revolutionize the 
market, because nowadays these biological insecticides are 
really specific”, he explains.

Egg parasitoids known as “wasps” still exist. One of them 
is known as Trichogramma pretiosum, which, once liberat-
ed, parasitizes  the eggs of moths that give origin to the cat-
erpillars, preventing them from growing before they emerge. 
There is also the bug egg parasitoid Telenomus podisi, still to 
be registered in the competent organs.

Bueno observes that eggs of these “wasps” are liberated 
into the field, very close to their emergence point, in disposable 
packs, or by spraying the pupae of the parasitoids over the plants 
without any protection. Ideally, farmers should spread the para-
sitoids in the most homogenous way possible, or utilize a drone 
to spread the parasitoids inside the host eggs. “After emerging, 
the parasitoids will perform their job in the field, which consists 
in parasitizing the eggs of the pests”, he details. 

The biological agents utilized include fungi that contami-
nate some insects or mite predators. “These are options likely 
to occur more intensely in soy, as biological products become 
more competitive in commercial terms than the now existing 
chemical products”, he foresees. 

baCulOviRus mix-based pROduCt tO 
COntROl a biGGeR RanGe Of CateRpillaRs

less inseCtiCides
The Integrated Pest Management system in farms assisted by the Paraná State Technical Assistance and Rural Extension Institute and 

by Embrapa, over the past five years, for example, resulted into a 50-percent reduction in the use of insecticides. Furthermore, in the ar-
eas where the IPM system is used, the first insecticide application takes place 60 days after planting, on average. “Farmers manage to de-
lay 30 days the first insecticide application, a fact that preserves the natural enemies for longer periods in the fields, thus improving the 
natural biological control”, Bueno stresses.

white mOld
The fungus Sclerotinia sclerotiorum, responsible for the white mold on the stems of soy plants, is also being controlled biologically. 

Chemical and biological control trials were conducted in the 2018/19 growing season in different soybean producing regions (Paraná, 
Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso) by private and public research institutions that make up the Fungicide Assessment Network 
for Controlling Soy Diseases.

Researcher Maurício Meyer, from Embrapa Soy, strengthens the importance of integrating different management practices – chem-
ical control, biological and cultural control – in order to ensure more efficiency in the fight against white mold. According to him, cultur-
al management implies in good soil coverage with grasses for the production of mulch in in-between season time. “The mulch functions 
like a filter, preventing the spores responsible for the infections from attacking the soy plants”, he explains. 
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o brasil deve Continuar obtendo 
recordes de produção de biodiesel. O vo-
lume total foi de 5,350 bilhões de litros do 
biocombustível em 2018, ultrapassando os 
4,291 bilhões de litros do ano anterior. O au-
mento era esperado pelo segmento com o 
aumento obrigatório da mistura para 10% 
em março de 2018. Esses resultados anuais 
superaram os registrados nos anos anterio-
res desde 2005, quando o Programa Nacio-
nal de Produção e Uso do Biodiesel foi im-

plantado. Naquele ano, a produção foi de 
404,329 milhões de litros. Os dados são ela-
borados pela Associação Brasileira da In-
dústria de Óleos Vegetais (Abiove).

De janeiro a agosto de 2019, as usinas 
brasileiras fabricaram o total de 3,697 bilhões 
de biodiesel. A tendência é de que o ano fe-
che com produção ainda maior do que a de 
2018. Em setembro de 2019, a mistura obri-
gatória ao óleo diesel passou de 10% para 
11%. “Os testes demonstraram segurança 

para que a mistura obrigatória fosse altera-
da para 11%. No início de 2020, vamos para 
12%”, afirmou Bento Albuquerque, ministro 
de Minas e energia. “E até 2023 a mistura do 
biodiesel será de 15%.”

Em 2018, a produção de biodiesel absor-
veu o equivalente em óleo a 17,9 milhões 
de toneladas de soja em grão – aumento de 
quase um quarto em relação ao ano anterior. 
A soja esmagada para atender à demanda da 
indústria de biodiesel representou 41,2% do 

total processado no País no ano passado. O 
percentual é o maior registrado até aqui, su-
perando os 35,3% de 2016. O óleo de soja é 
a principal matéria-prima utilizada para ela-
boração do biodiesel, respondendo por 70% 
do volume em 2018. As demais participações 
foram de gorduras animais (16%), óleo de fri-
tura usado (1%), diversas (2%), óleo de algo-
dão (1%) e outros materiais graxos (10%).

As regiões Centro-Oeste e Sul foram as 
principais produtoras de biodiesel em 2018, 

com os respectivos volumes de 2,215 bi-
lhões de litros e 2,198 bilhões de litros. Fo-
ram seguidas por Sudeste, com 457 milhões 

de litros; Nordeste, com 376 milhões de li-
tros;  e Norte, com 101 milhões de litros. En-
tre os estados, os maiores produtores fo-
ram Rio Grande do Sul, com 1,479 bilhão de 
litros, e Mato Grosso, com 1,133 bilhão de li-
tros. Os maiores volumes seguintes foram 
produzidos pelos estados de Goiás, Paraná, 
Bahia e Mato Grosso do Sul. Em 2018, a ca-
pacidade nominal de produção de  biodie-
sel  (B100) era  de  cerca  de  8,5  milhões  de  
m3 (23,7  mil  m3/dia).

Produção brasileira de biodisel 
chegou ao recorde de 5,35 bilhões de 

litros em 2018, com o impulso da mistura 
obrigatória de 10% do produto 

Mistura
RenOvável

estadOs dO RiO 
GRande dO sul e 
dO matO GROssO 
sÃO Os GRandes 

pROdutORes

7978



inglês aCelerado • Mantiqueira olive groves
PRODUçãO BRASILEIRA DE BIODIESEL
ano  voluMe (M3)
2014 3.422.210
2015 3.937.269
2016 3.801.339
2017 4.291.294
2018 5.350.036

Fonte/elaboração: ANP/Abiove.

Fonte oriGinal
Óleo de soja utilizado para a produção brasileira de biodiesel  
ano voluMe (M3)
2014 2.553.561
2015 3.008.603
2016 2.910.790
2017 3.007.546
2018 3.748.425

Fonte/elaboração: ANP/Abiove.

renováveis
Produção de biodiesel por matéria-prima em 2018
MatÉria-PriMa PartiCiPaçÃo
Óleo de soja   70%
Gorduras animais  16%
Óleo de algodão 1%
Óleo de fritura usado 2%
Matérias-primas diversas 2%
Outros materiais graxos 10%

Fonte/elaboração: ANP/Abiove.
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questÕes relaCionadas à competi-
tividade do produto estiveram em debate 
no Seminário Desafios da Liderança Brasi-
leira no Mercado Mundial da Soja, realiza-
do dias 25 e 26 de setembro de 2019, na 
Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná. 
Chamou atenção um painel sobre a qua-
lidade do grão brasileiro, em que se apre-
sentou panorama sobre suas caracterís-
ticas, “procurando identificar fatores que 
podemos melhorar para incrementar esse 

aspecto da nossa produção”, afirmou José 
Renato Bouças Farias, chefe-geral da uni-
dade da Embrapa.

Um levantamento da empresa de pes-
quisa, por meio do projeto Qualigrãos, 
trouxe uma radiografia da qualidade da 
soja comercial brasileira da safra 2014/15 
ao ciclo 2017/18, evidenciando que não 
houve variação significativa no teor de pro-
teína do grão no Brasil, girando em torno 
de 37%, “o que indica uma estabilidade do 

teor médio no País”, observou Farias. Já o 
pesquisador Irineu Lorini, líder do projeto, 
comentou que pequenas variações nesses 
teores são consideradas normais, ineren-
tes ao sistema de produção de soja, pois 
vários fatores interferem.

O evento, promovido pela Embrapa 
Soja, com apoio da Associação Brasileira 
das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), 
Associação Nacional dos Exportadores de 
Cereais (Anec), Associação das Empresas 

Cerealistas do Brasil (Acebra), Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Sindi-
cato Nacional da Indústria de Alimentação 
Animal (Sindirações), debateu também 
o mercado da soja na transformação em 
proteína animal, com as cadeias produti-
vas de aves, suínos e peixes. Na aquicul-
tura, em particular, foi destacado o cresci-
mento do Brasil na produção, o que deve 
ajudar a aumentar a demanda de matéria-
-prima vegetal para rações.

Entre os diversos temas abordados, es-
tiveram ainda perdas na logística, baixos 
teores de resíduos no produto brasileiro, 

adequados às demandas dos importado-
res, objetivando atender especificidades 
de cada legislação, assim como a classifica-
ção dos grãos. Neste aspecto, frisou o che-
fe-geral da Embrapa Soja, o mercado busca 
a padronização do processo para garantir 
a qualidade da soja no mercado interna-
cional e o seminário procurou destacar as 
metodologias atuais usadas para essa fina-
lidade, bem como novos métodos e possí-
veis alternativas para o futuro.

seminário reforça desafios constantes 
para manter a competitividade e a 

liderança brasileira no mercado mundial 
da soja, e dá ênfase à qualidade

pROdutO
de qualidade

teOR de pROteína 
dO GRÃO nO 

bRasil mOstRa 
estabilidade em 
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seminar strengthens constant challenges to keep 
brazil’s competitiveness and leadership in the global 

soybean market, and places emphasis on quality

questions related to ProduCt 
competitiveness were on the agenda of 
the Brazilian Leadership Challenges in the 
Global Soybean Market, held at Embrapa 
Soy, in Londrina, State of Paraná, on 25-26 
September 2019. What captured attention 
was a panel on the quality of the Brazil-
ian grains, which showed a panorama of 
their characteristics, “attempting to iden-
tify factors that could be improved in or-
der to enhance this topic of our crop”, says 
José Renato Bouças Farias, chief officer at 
Embrapa.

A survey conducted by the research 
corporation, through the Qualigrains proj-
ect, came up with an ex-ray of the quality 
of Brazil’s commercial soybean  from the 
2014/15 to the 2017/18 growing seasons, 
attesting that there has been no signifi-
cant variation in the protein content of the 
Brazilian grains, which remain at around 
37%, “a fact that points to a stable average 

protein content of the crop”, observed Far-
ias. On the other hand, researcher Irineu 
Lorini, leader of the project, comment-
ed that small variations in these contents 
are viewed as normal, inherent to the soy-
bean growing system, as several factors 
interfere.

The event, promoted by Embrapa Soy, 
relying on support from the Brazilian Veg-
etable Oil Industries Association (Abiove), 
National Association of Cereal Exporters 
(Anec), Association of Cereal Companies 
in Brazil (Acebra), Brazilian Cooperative 
Association (OCB) and the National Union 

of the Animal Feed Industry (Sindirações), 
also held debates on the soybean market  
in the transformation into livestock pro-
tein, with the poultry, hog and fish supply 
chains. At aquaculture, in particular, Bra-
zil’s growth in production was highlight-
ed, which should push up demand for 
vegetable raw material for livestock feeds.

Other themes addressed include logis-
tic losses, the low level of residues in the 
Brazilian cereal, in line with importer re-
quirements, attempting to comply with 
specific features of every different legis-
lation, just like grain classification. With-
in this context, the Embrapa chief officer 
insisted, the market seeks process stan-
dardization in order to guarantee the 
quality of soybean in the international 
marketplace, and the seminar highlight-
ed the current methodologies for this pur-
pose, as well as new methods and alterna-
tives for the future.

pROtein COntent 
in bRazilian 

GRains 
Remains stable 

at abOut 37%
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soja tolerante à seca cujo uso comercial foi 
aprovado em 2019 no brasil pela Ctnbio poderá 

ajudar os produtores a enfrentar desafios 

a soja transGêniCa tolerante à 
seca com tecnologia hB4® está aprovada 
para uso comercial no Brasil, perante a Co-
missão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio). O processo de desregulamentação 
envolve as empresas Tropical Melhoramento 
e Genética S.A. (TMG) e Verdeca, joint venture 
entre a Arcadia Biosciences e a Bioceres Crop 
Solutions Corp. 

Com a aprovação comercial, estão per-
mitidos o plantio e a colheita de variedades 
de soja com esse evento no País. Além da ca-
racterística hB4® sozinha, um outro even-
to combinando hB4® com tolerância ao her-
bicida Glifosato também foi aprovado. Esse 
empilhamento do evento hB4® com o já co-
nhecido evento “RR1” é o novo produto da 
Verdeca para beneficiar produtores de soja 
por meio de melhorias de qualidade, mitiga-
ção de estresse e práticas de manejo. 

De acordo com a TMG, o lançamento co-
mercial da característica hB4® no Brasil ain-
da depende de aprovações dos principais 
países importadores de grãos de soja, que 
estão em andamento, e de processos de re-
gistro de variedades.

O evento transgênico hB4® já foi aprova-
do na Argentina e pelo FDA (Food & Drug Ad-
ministration) nos EUA. Atualmente, as sub-
missões regulatórias estão sendo avaliadas 
pelo Departamento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos (USDA), bem como pela China, 
pelo Paraguai, pela Bolívia e pelo Uruguai.

Mais de 34 milhões dos hectares de soja 
são cultivados no Brasil. Nas duas últimas 
safras, principalmente, diversas regiões da 
América do Sul enfrentaram condições sig-
nificativas de estresse hídrico, e a tecnolo-
gia hB4® teria evitado de modo significativo 
as perdas de rendimento de grãos que tive-
ram os produtores de soja, principalmente 

para não sofrer com 
estiaGem

the CeReal is Of fundamental 
impORtanCe fOR human 

fOOd and livestOCk feed

Panel

da Argentina e do Sul do Brasil. O uso contí-
nuo dessa tecnologia também reduziria o ris-
co de perdas devido a condições de seca lo-
cais ou regionais, que ocorrem a cada safra.

“Esse novo evento permitirá aos produ-
tores de soja proteger os rendimentos sob 
condições de estresses climáticos. A desre-
gulamentação dessa tecnologia no Brasil é 
outro passo significativo para o sucesso da 
comercialização da hB4® na América do Sul 
”, manifesta Martin Mariani Ventura, gerente 
geral da Verdeca.

Francisco Soares Neto, presidente da TMG, 
destaca que hB4® é a primeira característica 
transgênica em soja que vai além dos pacotes 
de tolerância a herbicidas e resistência a inse-

tos oferecidos até o momento. “A tecnologia 
vai proporcionar estabilidade de produção em 
diversos ambientes e os agricultores terão um 
benefício direto do uso da tecnologia”, frisa.

Alexandre Garcia, gestor de Pesquisa da 
TMG, comenta que a aprovação comercial 
da característica hB4® permitirá testes maio-
res para melhoramento genético, registro de 
cultivares de soja e produção de sementes 
em território brasileiro. “A TMG, como empre-
sa brasileira, tem orgulho de fazer parte deste 
projeto em colaboração com a Verdeca e de 
ter concluído o marco regulatório no Brasil. É 
muito importante que as empresas sul-ame-
ricanas tragam inovação para os agricultores 
sul-americanos”, ressalta.

Diferença visual de parcela de 
ensaio com soja tolerante 
à seca com tecnologia HB4® 
(à esquerda) e testemunha.

Visual difference of a trial field 
of soybean tolerant to drought 

conditions with HB4® technology 
(on the left) and witness

transGeniC soYbean tolerant to 
drought conditions with hB4® technolo-
gy has been approved for commercial use 
and the approval was granted by the Natio-
nal Technical Biosecurity Committee (Cn-
tbio). The deregulating process involves 
companies Tropical Enhancement and Ge-
netics S.A. (TMG) and Verdeca,  joint ventu-
re between Arcadia Biosciences and Bioce-
res Crop Solutions Corp.

With the commercial approval, it is now 
permitted to cultivate and harvest soybean 
varieties with this event in the Country. Be-
sides the hB4® characteristic alone, another 
hB4® combined event  tolerant to glyphosa-
te herbicide was approved. This combina-

tion of the hB4® event with the “RR1” event 
is the new product of Verdeca that benefits 
soybean producers through quality enhan-
cement, stress mitigation and management 
practices.

According to TMG, the commercial laun-
ch of the hB4® trait in Brazil is still pending 
on approvals by the main soybean impor-
ting countries, now underway, and quality 
registration processes. 

The transgenic hB4® event has alrea-
dy got its approval in Argentina and from 
the FDA (Food & Drug Administration) in the 
USA. Currently, the regulatory submissions 
are evaluated by the US Department of Agri-
culture (USDA), as well as by China, Para-

soybean tolerant to drought conditions, whose 
commercial use got its approval by the Ctnbio, in 2019, 

could be a good aid to the farmers to face their challenges

dROuGht
tolerant soybeans

guay, Bolivia and Uruguay.
In Brazil, upwards of 34 million hectares 

of soybean are cultivated. In the past two se-
asons, in particular, several regions across 
South America faced relevant water stress 
conditions, and the hB4® would have sig-
nificantly prevented yield losses endured 
by the soybean producers, mainly in Argen-
tina and in South Brazil. The uninterrupted 
use of this technology would also reduce 
the losses stemming from local or regional 
drought conditions, normally occurring at 
every growing season. 

“This new event will make it possible for 
the farmers to protect their returns under 
bad climate conditions. The deregulation of 
this technology in Brazil is just one more step 
towards a successful commercialization of 
hB4® in South America”, says Martin Mariani 
Ventura, general manager at Verdeca.

Francisco Soares Neto, president of TMG, 
stresses that hB4® is the first transgenic trait 
in soybean that goes beyond the herbicide 
tolerant packages and resistance to insects 
offered so far. “The technology will provide 
for production stability in different environ-
ments and the farmers will benefit directly 
from the technology”, he argues.

Alexandre Garcia, manager at the TMG 
research department, comments that the 
commercial approval of the hB4® trait will 
pave the way for deeper tests into genetic 
enhancement, registration of soybean culti-
vars and the production of seed in Brazilian 
territory. “The TMG, as a Brazilian company, 
has pride in being part of this project in close 
collaboration with Verdeca and for having 
concluded the regulatory mark in Brazil. It 
is important for the South American compa-
nies to introduce innovations for the South 
American farmers”, he stresses. 
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experimento realizado pela Kws avalia 
influência de métodos redutores de crescimento 
na arquitetura de planta e no potencial produtivo

A ação dos reguladores de 
CResCimentO

Panel

CoM a adoçÃo da bioteCnoloGia 
RR (Roundup Ready) na cultura da soja, a de-
manda pela utilização de reguladores de cres-
cimento vem aumentando a cada safra, em 
especial em anos úmidos com grandes vo-
lumes de chuva que potencializam o desen-
volvimento vegetativo e o alto índice de área 
foliar da planta, observa Wagner de Paula Gus-
mão dos Anjos, coordenador Agroservice da 
KWS Sementes. Por isso, e baseado na realida-
de dos agricultores, foi realizado experimento 
com o objetivo de avaliar a influência de vários 
métodos redutores na arquitetura de planta e 
no potencial produtivo da soja, e de servir de 
referência para o setor.

Tendo em vista aspectos genotípicos, fe-
notípicos e agrometeorológicos favoráveis à 
extração do máximo potencial produtivo da 
soja, o coordenador técnico da KWS desta-
ca a interferência da arquitetura de planta 
no acamamento, gerando perdas significa-
tivas de rendimentos de grãos para cultura. 
Ainda a arquitetura de planta, o fechamento 
de entrelinhas e o acamamento das plantas 
são influenciados por fatores que condicio-
nam seu crescimento, como local e clima, 
ano de cultivo, época de semeadura, cul-
tivar e fertilidade do solo. Reguladores de 
crescimento atuam modificando a forma ou 
o desenvolvimento da cultura, melhorando 
sua qualidade ou reduzindo o tempo para 
produção, explica Wagner.

O experimento, segundo a mesma fon-
te, foi conduzido em condições de campos 
na unidade experimental da Coagru Coope-
rativa Agroidustrial União, em Juranda, no 
Paraná, na safra 2017/18, utilizando a culti-
var RK6316IPRO, com hábito de crescimen-
to indeterminado na população de 28 plan-
tas por metro quadrado, com espaçamento 
entre linhas de 0,45 metro. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casu-
alizados (DBC) com 15 tratamentos e quatro 
repetições, tendo como tratamentos a com-
binação de seis redutores de crescimento 
com e sem adição de biofertilizantes, sem 
aplicação destes, e outros com a sua aplica-
ção, e ainda a testemunha sem aplicação de 
redutor e biofertilizante.

Pelos resultados obtidos, foi concluído 
que o tratamento com Lactofen e o biofer-
tilizante Autimo teve incremento de produ-
tividade em relação à testemunha, mesmo 
apresentando injúrias com toxicidade forte 
aos sete dias. Diferentes resultados foram ob-

tidos no tratamento com Clorimurom como 
redutor de crescimento: foi o que mais redu-
ziu a altura de planta, porém mostrou alta fi-
totoxicidade oculta com perdas de produ-
tividade. Os demais tratamentos avaliados 
não tiveram influência positiva nestes fato-
res, como foi o caso da roçada, um dos mé-
todos de redutor de crescimento muito utili-
zado com adaptações de máquina para esta 
finalidade. O coordenador Agroservice da 
KWS conclui, ao final, que qualquer técnica a 
ser implantada dentro de um sistema de pro-
dução deve sempre mensurar sua viabilida-
de operacional e econômica como um todo.

a téCniCa da ROçada
Ainda sobre o tratamento de roçada, muito empregado pelos produtores, o coordena-

dor da KWS, Wagner de Paula Gusmão dos Anjos, observa que, de forma geral, a técnica 
vem sendo realizada na fase de V7-V8, tendo relação com os hormônios vegetais produzi-
dos pelas plantas. Comenta que, ao efetuar-se a roçagem, ocorre a quebra da dominân-
cia apical, estimulando o desenvolvimento das gemas laterais na formação de novos ra-
mos e folhas, e que os redutores de crescimento influenciam a resposta de muitos órgãos 
da planta, mas essa depende de vários fatores. Sobre os resultados da técnica no experi-
mento, detalha que, nas condições em que foi realizado, não influenciaram na altura de 
planta e nem na formação de hastes laterais, “tornando-se inviável sua aplicabilidade por 
não ter incrementado a produtividade”.

the GRubbinG teChniC
Still about the grubbing treatment, much used by the farmers, 

the KWS coordinator, Wagner de Paula Gusmão dos Anjos, observes 
that, in general, the technic is normally carried out in the V7-V8 pha-
se, having a relation with the vegetable hormones produced by the 
plants. he comments that, at grubbing, what occurs is the rupture 
of the apical dominance, stimulating the development of the lateral 
leaves when it comes to forming new branches and leaves, and that 
the growth regulators have an influence on the response of many 
organs of the plant, but the latter depends on various factors. About 
the results of the technic in the experiment, he details that, under 
the conditions it was conducted, they had no influence on the hei-
ght of the plants and the lateral stems, “thus making unviable its 
applicability as it did not increase the productivity rates”.

with the introduCtion oF the RR biotechnology (Roundup 
Ready) in soybean crops, the demand for growth regulators  has been 
rising season after season, especially in humid years with heavy rain-
falls that potentiate the vegetative growing process and the high level 
of the foliar surface of the plants, observes Wagner de Paula Gusmão 
dos Anjos, Agroservice Coordinator at KWS Sementes. Therefore, and 
based on the reality of the farmers, a field trial was carried out with the 
aim to evaluate the influence of several growth regulating methods on 
the architecture of the plant and on the productive potential of soybe-
ans, now serving as a reference for the sector.

In light of genotypical, Phenotypical and agrometeorological as-
pects, favorable to the extraction of maximum productive potential of 
the soybean, the KWS technical coordinator stresses the interference of 
the plant architecture on lodging, generating significant losses in terms 
of the grains of the crop. Equally, the architecture of the plant, in-betwe-
en row problems and lodging are influenced by factors that condition 
their growth, like locality and climate, crop year, seeding time, cultivar 
and soil fertility. Growth regulators tend to alter the manner, enhancing 

its quality or reducing the production time, explains Wagner.
The field trial, according to the same source, was conducted un-

der field conditions at the experimental station of Coagru Coopera-
tiva Agroidustrial União, in Juranda, State of Paraná, in the 2017/18 
growing season, utilizing cultivar RK6316IPRO, with an undetermi-
ned growth habit in the population of 28 plants per square meter, 
with in-between row spacing of 0.45 meter. The experimental align-
ment consisted of randomized blocks (DBC) with 15 treatments and 
four repetitions, with treatments of a combination of six growth re-
gulators with and without the addition of biofertilizers, without ap-
plying them, and others with their application, and the witness wi-
thout the application of the growth regulator and biofertilizer.

Based on the results achieved, it was concluded that the treat-
ment with Lactofen and the biofertilizer Autimo showed higher pro-
ductivity compared to the witness, although having injuries caused 
by strong toxicity after seven days. Different results were achieved in 
the treatment with Clorimurom as a growth regulator: it was the one 
that most reduced the height of the plant, but showed high hidden 
phytotoxicity, and yield losses. The other treatments that were eva-
luated did not have any positive influence on these factors, as was 
the case of the grubbing process, one of the growth regulator me-
thods greatly utilized with machinery adaptations for this purpo-
se. The Agroservice Coordinator at KWS concludes, at the end, that 
any technic to be implemented within a production system should 
always measure its operational and economic viability as a whole.

Field trial carried out by Kws evaluates 
the influence of the growth regulators on the 

architecture of the plant and on its productive potential 

GROwth
regulators in plants
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região oeste do estado da bahia responde 
por 58% da soja colhida no nordeste, favorecida pela 
boas condições do clima e pela inovação tecnológica

O sucesso do 
Oeste da bahiaPanel

a soja É o Carro-CheFe da produção 
agrícola na região Oeste do Estado da Bahia. 
A área plantada ficou próxima de 1,6 milhão 
de hectares na safra 2018/19, o equivalente 
a 65% do total cultivado na região, confor-
me a Associação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba). A colheita chegou a 5,308 
milhões de toneladas do grão, com produ-
tividade média de 56 sacas. Mais uma safra 
recorde. É do Oeste baiano que sai cerca de 
5% da produção nacional de soja e de 58% 
da colheita da oleaginosa no Nordeste. Essa 
excelência é favorecida pelo clima da re-
gião, com estações bem-definidas, área ir-
rigada de 173 mil hectares e área produtiva 
de 2,446 milhões de hectares.

Os municípios baianos que se destacam 
com a produção de soja são: Barreiras, Luís 
Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, 

São Desidério, Riachão da Neves, Correnti-
na, Jaborandi, Cocos e Baianópolis. Todos 
estão situados no Oeste do Estado. Inclusive, 
esses municípios apresentaram crescimen-
to socioeconômico considerável. O índice de 
Desenvolvimento humano (IDh) demonstra 
que a vida das pessoas melhorou muito des-
de que a agricultura chegou na região.

O secretário estadual de Agricultura, Pe-
cuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Sea-
gri), Lucas Costa, vê o avanço da agricultura 
no Oeste baiano com bons olhos. “É impres-
sionante a capacidade do produtor baia-
no, e isso nos motiva ainda mais a trabalhar 
pelo setor. Vemos a soja despontando como 
o principal produto de exportação do Esta-
do e já trabalhamos forte para verticalizar a 
produção a fim de agregar ainda mais valor 
aos produtos agrícolas. Parabéns a todos os 

produtores rurais”, declara o secretário, en-
tusiasta do setor agrícola.

FranCa exPortaçÃo A soja já é o 
maior produto de exportação da Bahia, se-
gundo a Aiba. O bom resultado obtido tam-
bém se deve ao fato de que o produtor rural 
fez corretamente o “dever de casa”, adotan-
do medidas para garantir a saúde das la-
vouras e aumentar a produtividade. O pro-
dutor rural ficou bem atento aos prazos do 
vazio sanitário, evitando, assim, a prolifera-
ção dos focos de ferrugem asiática. O Pro-
grama Fitossanitário da Soja e do Milho da 
Aiba e o Consorcio Antiferrugem da Embra-
pa analisaram 175 amostras e verificaram 16 
pontos de ocorrência da doença. “Felizmen-
te, foram combatidos a tempo”, destaca Ar-
mando de Sá, coordenador do programa.  

pROjeçÃO futuRa 
Em 10 anos, o Estado da Bahia deve aumentar a produção de soja em 36%, conforme projeções do relatório divulgado pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os sojicultores baianos devem colher quase 7 milhões de toneladas do grão em 2029. 
Em relação à safra de 2019, o acréscimo será de 36,1%. A pesquisa foi fundamentada na coleta de dados de vários órgãos nacionais res-
paldados pela análise de técnicos do Mapa e da Embrapa. Para a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), o poten-
cial de crescimento dessa produção na região Oeste é um sucesso não só pelo impacto econômico positivo, mas, principalmente, pela 
sustentabilidade social e ambiental que ela traz.

futuRe pROjeCtiOn
In 10 years, the State of Bahia is supposed to increase its soybean crop by 36%, according to projections released by the Ministry of Agricul-

ture, Livestock and Food Supply (Mapa). The soybean farmers in Bahia should harvest an estimated amount of 7 million tons in 2029. With re-
gard to the 2019 growing season, it will go up 36.1%. The survey was based on the collection of data by several national organs, supported by 
technical analyses carried out by Embrapa and Mapa. Officials from the Brazilian Soybean Growers’ Association (Aprosoja Brasil), understand 
that the growth potential of the crop in Western Bahia is a success not only because of its economic impact, but, mainly, of its social and envi-
ronmental sustainability.

soYbean is the FlaGshiP crop in 
Western Bahia. The area dedicated to it re-
ached nearly 1.6 million hectares in the 
2018/19 growing season, equivalent to 65% 
of the total cultivated in the region, accor-
ding to the Bahia Association of Farmers 
and Irrigators (Aiba). The harvested volu-
me amounted to 5.308 million tons, repre-
senting an average of 56 sacks per hectare. 
Just one more record crop. Approximate-
ly 5% of the entire national soybean crop is 
produced in Western Bahia, corresponding 
to 58% of the oilseed harvested in the Nor-
theast. This excellent performance takes ad-
vantage of the favorable weather conditions 
in the region, with well defined seasons, an 
irrigated area of 173 thousand hectares and 
a productive area of 2.446 million hectares.

The the leading soybean producing mu-

nicipalities in Bahia are as follows: Barreiras, 
Luís Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Pre-
to, São Desidério, Riachão da Neves, Corren-
tina, Jaborandi, Cocos and Baianópolis. All of 
them are located in the Western region of the 
State. These municipalities were the ones that 
excelled in socioeconomic development. The 
human Development Index (hDI) attests that 
people’s life has improved since agriculture 
was established in the region. 

The State Secretary of Agriculture, Li-
vestock, Irrigation and Fishery (Seagri), Lu-
cas Costa, rejoices at the strides made by 
agriculture in Western Bahia. “The capaci-
ty of the farmers in Bahia is impressive, and 
it motivates us even further to work for the 
sector. We witness soybean emerging as the 
main export crop of the State, and we are al-
ready doing our best to verticalize produc-

tion in order to add more value to our agri-
cultural products. My congratulations to all 
farmers”, the secretary declares.

FranK exPort Soybean has already 
become Bahia’s top export product, accor-
ding to Aiba sources. The credit of the good 
results achieved also go to the fact that the 
farmers did exactly their “homework”, in-
troducing practices intended to keep the 
fields healthy and boost productivity. Far-
mers began to pay heed to fallow periods, 
thus avoiding the proliferation of Asian rust 
outbreaks. Aiba’s Soybean and Corn Phyto-
sanitary Program and Embrapa’s Antirust 
Consortium analyzed 175 samples and as-
certained 16 disease occurrences. “Fortu-
nately, they were eliminated in time”, says 
program coordinator Armando de Sá.

western region in the state of bahia accounts for 58% 
of the entire soybean crop in the northeast, favored by 
good weather conditions and technological innovation

The success story of 
westeRn bahia
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assessoria jurídica integral garante 
otimização do tempo, mais qualidade de vida para o 

produtor rural e segurança para seu patrimônio

O jurídico a serviço do
neGÓCiO RuRal

Panel

a vida e a rotina do Produtor rural 
(família empresária) têm enfrentado cada vez 
mais desafios. Questões comerciais, gestão 
econômica e financeira, sucessão do negócio, 
problemas climáticos, obrigações ambien-
tais, sanitárias, trabalhistas, tributárias, entre 
outras diversas atribuições envolvidas na ad-
ministração da propriedade rural, dificultam 
cada vez mais a atuação do empreendedor do 
agronegócio, trazendo pressões e preocupa-
ções bastante angustiantes.

Dessa forma, a complexidade e os ris-
cos do mundo moderno exigem atuação ca-
paz de concretizar respostas cada vez mais 
rápidas e específicas aos desafios do mun-
do moderno. Torna-se necessária a forma-
ção de equipes especializadas e competen-
tes na busca de resultados, a fim de garantir 
a sustentabilidade dos negócios e, não raro, 
da própria família empresarial.

Neste contexto, diversos aspectos ju-
rídicos ligados à gestão do negócio rural, 
não raro, ficam em segundo plano. E, as-
sim, geram insegurança jurídica ao produ-
tor e sua família, de modo a reverter em 
sanções rigorosas e muitas vezes irreversí-
veis. Elas implicam em prejuízos financei-
ros, passando por perdas patrimoniais, e, 
em alguns casos, até em privação de liber-
dade daquele considerado infrator pelo or-

denamento jurídico brasileiro.
Observando em nossa prática preocu-

pantes situações desta natureza enfrenta-
das por produtores, o escritório Belloli Ad-
vogados Associados ressalta que a gestão 
rural atualmente reclama a Assessoria Ju-
rídica em tempo integral para o negócio ru-
ral. Com isso, o produtor pode contar com 
aconselhamento e orientação constantes 
em relação às diversas questões jurídicas 
ligadas ao agronegócio, para que as ações 

do produtor rural sejam amparadas por 
uma conduta especializada e, consequen-
temente, possa conduzir os negócios de 
forma tranquila e segura.

O diretor do escritório Belloli Advoga-
dos, Anderson Belloli, traz como exemplo o 
próprio escritório, esse que conta com equi-
pe multidisciplinar (advogados, administra-
dores, agrônomos e contadores) capacitada 
a potencializar o atingimento dos objetivos 
dos negócios de produtores rurais e empre-
sas, mediante consultoria e assessoria inte-
gral de acordo com a necessidade de cada 
cliente, a assessoria se dá nas diversas áre-
as do direito envolvidas na gestão da proprie-
dade: direito ambiental, societário, trabalhis-
ta, tributário, comercial e marcário, uma vez 
que somente assim, com estrutura apta a en-
tender a complexidade do mundo atual, o 
produtor terá suas necessidades atendidas.

De acordo com os clientes que já ade-
riram à assessoria, esta tem se mostra-
do um fator imprescindível para a otimi-
zação do seu tempo, para a tranquilidade 
na atuação e, desta forma, para uma me-
lhor qualidade de vida. O serviço está dis-
ponível para os clientes de todas as unida-
des do escritório, tanto da sede em Porto 
Alegre quanto dos escritórios de Florianó-
polis, Brasília e Pelotas.

the liFe and dailY routine of the 
farmers (entrepreneurial families) have 
been facing more and more challenges. 
Commercial questions, economic and fi-
nancial administration, business succes-
sion, climate problems, environmental, 
sanitation, labor and tax  commitments, 
just to mention a few attributions invol-
ved in the administration of a farm, make 
it increasingly difficult for the agribusiness 
entrepreneurs and, frequently, for the en-
trepreneurial families, too, giving rise to 
harrowing concerns. 

Therefore, the complexity and risks of 
the modern world require action capable 
of materializing ever faster responses, spe-
cific to the challenges of the modern world. 
It becomes necessary to create specialized 
and competent teams in the search for re-
sults, so as to ensure the sustainability of 
the businesses and, frequently, of the en-
trepreneurial families themselves. 

Within this context, several legal as-
pects related to the management of the 
rural business, sometimes stay in the ba-
ckground, thus generating legal uncer-
tainty among the farmers and their fa-
milies, not rarely resulting into strict 
sanctions, very often irreversible. They 
imply in financial losses, including asset 

losses and, in some cases, in deprivation 
of liberty of the infringers, based on the 
Brazilian legal department. 

Observing in our daily life such preoc-
cupying situations faced by the farmers, 
the Belloli Associated Law Office stresses 
that current rural management requires 
permanent Legal Advice for rural busines-
ses. This will provide the farmers with cons-
tant advice and guidelines with regard to 
the various juridical questions connected 

to agribusiness, and so the activities of the 
farmers receive support from specialized 
officers and, as a result, they are in a posi-
tion to carry out their businesses in a safe 
and secure way. 

The director of the Belloli Law Office, An-
derson Belloli, points to his own office as an 
example, as it counts on a multidisciplinary 
team (lawyers, administrators, agronomists 
and accountants), able to potentiate the ac-
complishment of the targets of the busines-
ses in the countryside and company, throu-
gh consultancy and integral legal advice, in 
accordance with the needs of every client. 
Legal advice covers all the areas involved 
in farm administration: environmental, so-
cial, labor, tax and conflict solving ques-
tions, seeing that this is the only way, based 
on a structure capable of understanding the 
complexity of the present world, farmers 
will have their needs seen to. 

According to the clients who have alre-
ady joined the legal advice service, it has 
proved indispensable for the farmers to 
maximize their time, carry on with their bu-
siness undisturbed, thus leading to a bet-
ter quality of life. This service is available 
for the clients of all the office units, in Por-
to Alegre and in the offices in Florianópolis, 
Brasília and Pelotas.

integral legal advice ensures time 
maximization, more quality of life for 

farmers and asset security

legal department assists
RuRal business
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events

integrantes dos setores envolvidos com a exportação 
de grãos estarão reunidos no 38º jantar anec no 

dia 28 de novembro de 2019, em são Paulo

Um brinde
À COlheita

a assoCiaçÃo naCional dos Exporta-
dores de Cereais (Anec) promove o seu tra-
dicional jantar anual no dia 28 de novembro 
de 2019, em São Paulo. Novamente, repre-
sentantes dos diversos segmentos voltados 
à exportação de cereais estarão reunidos no 
38º Jantar da Anec. A ocasião é oportunida-
de para a troca de informações e também 

para comemorar os bons resultados obti-
dos na produção e na comercialização dos 
produtos.  O evento só cresceu desde a rea-
lização da primeira edição, em 1981.

A programação inclui palestras da eco-
nomista zeina Latif, da xP Investimentos, e 
do engenheiro agrônomo André Pessôa, di-
retor da consultoria Agroconsult. As duas se-

rão proferidas a partir das 16h30, no Teatro 
Anne Frank, no portão da Rua hungria, 1000. 
zeina vai falar sobre o cenário econômico do 
País. Pessôa apresentará a previsão de safra e 
de mercados para milho e soja. À noite serão 
servidos o coquetel e o jantar, a partir das 19 
horas, no Salão Nobre Marc Chagal, na Rua 
Alberto Cardoso de Mello Neto, 115. 

membRO inteRnaCiOnal 
A assembleia anual da International Grain Trade Coalition (IGTC) será realizada pela primeira vez no Brasil. A entidade é uma coali-

zão internacional que trabalha para facilitar o comércio mundial de grãos, conforme a Anec, única associação brasileira que faz parte do 
grupo, que reúne 15 instituições internacionais. Representantes do mais alto escalão do comércio internacional de grãos estarão reuni-
dos entre os dias 7 e 8 de novembro de 2019, em São Paulo. O encontro anual foi realizado na China em 2018. 

O evento começa no dia 6 de novembro com visita ao Porto de Santos. No dia seguinte, 7 de novembro, ocorre o São Paulo Grains Fo-
rum, na sede da Embrapa Territorial em Campinas, aberto ao público e à imprensa. A reunião do conselho da IGTC será no dia 8, em São 
Paulo. Para a Anec, a presença da delegação internacional no País é oportunidade para reforçar a posição do Brasil como grande país ex-
portador, da qualidade das suas commodities e da sustentabilidade da sua produção, frente a uma plateia de representantes de países 
importadores e competidores mundiais.

inteRnatiOnal membeR
The annual assembly of the International Grain Trade Coalition (IGTC) will be held for the first time in Brazil. The entity is an international or-

ganization whose function consists in facilitating the global grain trade, according to Anec officials, the only Brazilian association that is a mem-
ber of the group of 15 international institutions. Representatives of the highest rank of the international cereal trade will meet on 7 – 8 Novem-
ber 2019, in São Paulo. The annual meeting was held in China in 2018.

The event starts on November 6 with a visit to the Port of Santos. On the next day, November 7, it is time for the São Paulo Grains Forum, at 
the head office of Embrapa Territorial in Campinas, open to the public and to the press. The meeting of the IGTC council will be on November 8, 
in São Paulo. Anec officials understand that the presence of the international delegation in the Country is an opportunity to strengthen Brazil’s 
position as a relevant exporting country, along with the qualities of its commodities and sustainability of its production, in front a group of re-
presentatives coming from importing countries and global competitors.

the national assoCiation of Cereal Exporters (Anec) pro-
motes its traditional annual dinner on 28th November 2019, in 
São Paulo. Again, representatives of the various segments invol-
ved with cereal exports will meet at the 38th Anec Dinner. The oc-
casion represents an opportunity for the exchange of information 
and also for celebrating the excellent results achieved from the 
production and sales of the crops. The event has been gaining im-
portance since its first edition in 1981. 

The program includes lectures by economist zeina Latif, from 
xP Investments, and by agronomic engineer André Pessôa, Agro-
consult director. The two lectures will start at 4:30 in the afterno-
on, at Theater Anne Frank, at the hungria Street gate, 1000. zei-
na will address the economic scenario of the Country. Pessoa will 
bring estimates on the crop and soy and corn markets. For the eve-
ning, the program includes a cocktail and dinner, at 7 p.m., at Marc 
Chagal Auditorium, in Alberto Cardoso de Mello Neto Street, 115.

Members of the sectors involved with grain 
exports will have a meeting at the 38th anec 
dinner, on 28th november 2019, in são Paulo

Toast to haRvest
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aGenda

2019 
12º Congresso brasileiro de 
agroinformátiCa (sbiagro 2019)
Data: 11 a 14 de novembro de 2019
Local: Fatec - Indaiatuba (SP)
Informações: cnptia.sbiagro2019@embrapa.br - (19) 3211 5700

agrobit brasil 2019
Data: 12 e 13 de novembro de 2019
Local: Parque de Exposições Governador Ney Braga - Londrina (PR)
Informações: http://agrobitbrasil.com.br - (43) 3025 5223

38º jantar aneC
Data: 28 de novembro de 2019
Local: São Paulo (SP)
Informações: bartira@anec.com.br e 11 3039 5599

4º simpósio de pós-Colheita de grãos do 
estado de são paulo (iVspgsp2019)
Data: 27 a 29 de novembro de 2019
Local: Coplacana - Piracicaba (SP)
Informações: abrapos@fbeventos.com - (43) 3025-5223

simpósio naCional de instrumentação 
agropeCuária (siagro 2019)
Data: 03 a 05 de dezembro de 2019
Local: São Carlos (SP)
Informações: cnpdia.siagro@embrapa.br - (16) 2107 2936

os eventos da soja no brasil

2020
sshow rural CoopaVel 2020
Data: 03 a 07 de fevereiro de 2020
Local: BR 277 KM 577 - Cascavel (PR)
Informações: www.showrural.com.br (45) 3225-6885

21ª expodireto Cotrijal
Data: 02 a 06 de março de 2020
Local: Não-Me-Toque (RS)
Informações: www.expodireto.cotrijal.com.br

20ª expoagro afubra
Data: 18 a 21 de março de 2020
Local: BR-471, Km 161 - Rincão del Rey - Rio Pardo (RS)
Informações: www.afubra.com.br (51) 3713 7727

teCnoshow Comigo 2020
Data: 30 de março a 03 de abril de 2020
Local: Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde (GO)
Informações: (64) 3611 1525 ou secretariageral@
tecnoshowcomigo.com.br ou
Site: www.tecnoshowcomigo.com.br

bahia farm show
Data: 26 a 30 de maio de 2020
Local: Luís Eduardo Magalhães (BA)
Informações: (77) 3613 8016 ou 
e-mail: imprensa@bahiafarmshow.com.br
Site: www.bahiafarmshow.com.br

Congresso da aViação agríCola do brasil
Data: 28 a 30 de julho de 2020
Local: Sertãozinho (SP)
Informações: : (51) 3337 5013 
ou e-mail sindag@sindag.org.br
Site: www.congressoavag.org.br

Congresso brasileiro do agronegóCio
Data: 3 de agosto de 2020
Local: Sheraton São Paulo WTC hotel - São Paulo (SP)
Realização: Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e 
B3 ( Brasil Bolsa Balcão)
Informações: (55 11) 3854-8060 
ou e-mail cba@wenter.com.br

43ª expointer
Data: 29 de agosto a 6 de setembro de 2020
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil - Esteio (RS)
Informações: (51) 3458 8500
Site: www.expointer.rs.gov.br

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

96



Capa_3






