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Acrioeste passa a ter atuação 
em todo o território baiano

No último dia 20 de Maio de 2022, o novo Conselho Administrativo da Acrioeste se reuniu em 
Assembleia Geral Extraordinária para deliberar acerca do novo estatuto da entidade, marcan-
do assim a reestruturação, modernização e profissionalização da gestão triênio 2022/25.

Leilão da
Acrioeste na 

Bahia Farm Show
superou

expectativas em 
vendas

O leilão de gado de corte re-
alizado pela Acrioeste e 
do leite, sob a responsa-

bilidade da Agro Antonio Balbino, 
realizados de forma mista, on line e 
presencial, ocorridos nos dias 02 e 
03 de junho na Bahia Farm Show, 
superaram as expectativas dos dire-
tores, criadores e compradores.

O Brasil é um dos maiores pro-
dutores e exportadores de 
carne em nível global. A va-

riabilidade da produtividade da pe-
cuária nacional é demonstrada pelas 
propriedades rurais que podem contar 
com uma até três cabeças de gado por 
hectare, o que significa que existe a 
possibilidade de melhorar a produtivi-
dade das fazendas

Pecuária brasileira pode ampliar sua 
produtividade de forma sustentável
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PARCEIROS DA ACRIOESTE

Descarbonização está na 
pauta da Embrapa

Em 50 anos, o Brasil passou 
de importador de alimentos 
básicos, como leite e carne, 

ao principal fornecedor mundial de 
grãos, fibras e proteína animal. Até 
2025, mais um salto evolutivo está 
no cenário da agropecuária nacio-
nal: expandir os sistemas integra-
dos de produção em 10 milhões de 
hectares com tecnologias capazes de 
mitigar 60 milhões de toneladas de 
gás carbônico (CO²).

A meta – ousada, porém perfei-
tamente plausível – foi apresentada 
ontem, 22, pelo diretor executivo 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Guy de 
Capdeville, durante a abertura do 
Famato Embrapa Show. Lembrando 
que em 2021 a Embrapa contabili-
zou um retorno de R$ 23,38 para 
cada R$ 1,00 investido em sua ope-
ração, Capdeville antecipou algu-
mas das próximas entregas na pauta 
da companhia.

“A grande novidade é a inserção 
do conceito de descarbonização em 
nossa agenda de inovação. Estamos 
trabalhando em metodologias de 
cálculo adequadas à realidade bra-
sileira para podermos padronizar os 
balanços. Mas as práticas de descar-
bonização estão no campo brasileiro 
há anos”, observou Capdeville.

Uma das entregas mais recen-
tes é a variedade de trigo irrigado 

adaptado para o bioma Cerrado cuja 
produtividade média (9.630 kg/ha) 
superou a marca mundial.

“Agora, seremos bem menos de-
pendentes da importação de trigo, 
uma conquista que esperávamos há 
algum tempo”, afirmou o diretor da 
Embrapa.

Um dos grandes destaques para 
os participantes do Famato Embra-
pa Show é o inoculante BiomaPhos, 
disponível na Mostra de Tecnológi-
ca. Isso porque o produto, desenvol-
vido pela Embrapa em parceria com 
a empresa Bioma, beneficia duas 
das culturas mais relevantes do agro 
de Mato Grosso: a soja e o milho.

A tecnologia brasileira solubiliza 
o fósforo presente no solo, tornan-
do-se acessível às plantas, o que 
reduz a necessidade de fertilizantes 
fosfatados. Como consequência, a 
produtividade da lavoura aumen-
ta e os custos caem. Na safra atual 
(2021/22), a Embrapa estima que o 
BiomaPhos favoreça mais de três 
milhões de hectares de solos brasi-
leiros.

“Em cinco décadas, o Brasil pas-
sou de um ambiente de insegurança 
alimentar para celeiro mundial de 
alimentos. O valor da cesta básica 
diminuiu mais de 50% nesse perío-
do”, relembrou o diretor da Embra-
pa. A empresa pública de pesquisa 
brasileira completa 50 anos em 
2023.
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Acrioeste passa a ter atuação 
em todo o território baiano

No último dia 20 de Maio 
de 2022, o novo Conse-
lho Administrativo da 

Acrioeste se reuniu em Assembleia 
Geral Extraordinária para deliberar 
acerca do novo estatuto da entida-
de, marcando assim a reestrutura-
ção, modernização e profissionali-
zação da gestão triênio 2022/25.

Um dos temas destaques do 
novo estatuto reside na nova de-
nominação da entidade que passa 
a se chamar Associação Baiana de 
Pecuária, preservando, no entanto, 
a sua sigla já reconhecida e conso-
lidada em toda a região, a marca 
ACRIOESTE.

Além disso, foram realizadas 
algumas alterações para tornar a 
Acrioeste mais apta e qualificada 
para gerir e executar projetos di-

versos que possam contribuir ainda 
mais para a consolidação da pecu-
ária no Oeste Baiano e em todo o 
Estado da Bahia.

Essas mudanças visam forta-
lecer, qualificar, profissionalizar e 
ampliar a atuação da entidade, que 
já possui um notório reconheci-
mento regional, passando a esten-
der as suas atividades para todo o 
território baiano.

A pecuária do Oeste Baiano tem 
se destacado no cenário regional e 
nacional, seja pela integração La-
voura-Pecuária, seja pela imple-
mentação de tecnologias no campo, 
contribuindo de forma primorosa 
para o desenvolvimento da econo-
mia do país. Assim, as entidades de 
representação deste segmento eco-
nômico devem estar sintonizadas, 

comprometidas e estruturadas para, 
de fato, poderem contribuir efeti-
vamente com o crescimento deste 
segmento e com a evolução susten-
tável deste setor.

O presidente da Acrioeste, Wag-
ner Barbosa Pamplona, enfatizou 
que a Acrioeste já conquistou cre-
dibilidade e importância com o ex-
celente trabalho desenvolvido ao 
longo dos anos para a evolução da 
pecuária do Oeste, estando compro-
metido, neste momento, juntamen-
te com toda a nova Diretoria, com 
a ampliação da atuação da entidade 
e também com sua modernização e 
profissionalização, buscando maior 
eficiência e resultados em prol do 
desenvolvimento sustentável da pe-
cuária baiana.
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Leilão da Acrioeste na Bahia Farm Show
superou expectativas em vendas

O leilão de gado de corte 
realizado pela Associa-
ção Baiana de Pecuária 

(Acrioeste) e do leite, sob a res-
ponsabilidade da Agro Antonio 
Balbino, realizados de forma mis-
ta, on line e presencial, ocorridos 

nos dias 02 e 03 de junho na Bahia 
Farm Show, superaram as expec-
tativas dos diretores, criadores e 
compradores.

Este ano, o leilão de gado de 
corte ofertou 1.100 animais entre 
bezerros, bezerras, garrotes e novi-

O eventou bateu recorde de 
vendas, ultrapassando 

em vendas

2 milhões
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lhas da raça Nelore e cruzamentos 
industriais entre Nelore, Angus e 
Drougtmaster.

Logo na abertura do Leilão, o 
presidente Wagner Barbosa Pam-
plona destacou a importância da 
pecuária regional enquanto ativi-
dade econômica de destaque local, 
regional e nacional, registrando a 
qualidade genética dos animais 
aqui produzidos e a expansão da 
atuação da Acrioeste, que passou 
a ter, em 2022, abrangência esta-
dual, denominando-se Associação 
Baiana de Pecuária.

Estiveram presentes no Leilão 
a atual diretoria da entidade, seus 
assessores e colaboradores, além 
dos criadores e participantes que 
abrilhantaram o evento mais uma 
vez.

Após dois anos sem ser realiza-
da em função da pandemia, o leilão 
deste ano gerou grande expectativa 
entre os criadores, e o resultado não 
poderia ser outro, o eventou bateu 
recorde de vendas, ultrapassando 2 
milhões em vendas.

A solidariedade e humanida-
de também foram destaques no 
Leilão da Acrioeste, que destinou 
parcela dos seus rendimentos ao 
Hospital do Amor, importante 
instituição de saúde filantrópica, 
especializada no tratamento e pre-
venção do câncer.

É a Associação Baiana de Pe-
cuária ampliando sua atuação e se 
firmando enquanto entidade repre-
sentativa do segmento de altíssi-
ma relevância para o Agronegócio 
brasileiro: a Pecuária!

Nos registros a seguir, a Acrio-
este marcou presença em eventos 
corporativos e reunião com au-
toridades políticas e gestores de 
relevantes entidades associativas 
como Aiba, Abapa, Faeb, para fir-
mar parcerias e consolidar a sua 
atuação no Estado da Bahia e em 
todo território nacional.

O Presidente da Aiba 
e da Bahia Farm 

Show, Odacil Ranzi, o 
presidente da Acrioeste 
Wagner Pamplona e o 

diretor financeiro da 
Acrioeste Mário Cezar 

Mascarenhas

O diretor de eventos 
da Acrioeste Antônio 
Balbino de Carvalho 
Neto, o presidente Wagner 
Pamplona e o diretor 
secretário Gil Areas 
Machado durante o Leilão 
de Gado de Leite

Reunião com 
dirigentes da Aiba 

para alinhavar 
parcerias

A Associação Baiana de Pecuária 
estreitando os laços com a FAEB 
em encontro com o presidente 
Humberto Miranda

Wagner Pamplona e o produtor 
rural e ex-presidente da Aiba 
Celestino Zanella
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Importação em alta e demanda retraída represam 
fertilizantes nos portos e porões dos navios

O setor estima um custo diário de demurrage (estadia) de US$ 30 mil por dia por navio parado

Principal porta de entrada de fertilizantes no Bra-
sil, o Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná ti-
nha, no último dia 27, sete navios com insumos 

atracados, 16 aguardando para descarregar e 18 anuncia-
dos para os próximos 30 dias.

Segundo a Paraná Portos, empresa que admi-
nistra o terminal, o porto está movimentando uma 
quantidade incomum de fertilizantes.

De acordo com dados da Camex, no primeiro 
quadrimeste deste ano, o terminal movimentou 3,6 
milhões de toneladas de fertilizantes, o que repre-
senta um aumento de 14% em relação ao mesmo 
período de 2021.

Com isso, toda a capacidade de armazenamento 
de 3,5 milhões de toneladas do porto já está em uso, 
dificultando o trabalho de des-
carga.

A situação em Paranagua é 
resultado de duas estratégias di-
ferentes.

Em uma ponta, os compra-
dores dicidiram anteciparam a 
importação de fertilizantes, com 
medo de faltar produto no mer-
cado brasileiro, especialmente 
depois das sanções sanções con-
tra a Rússia e contra Belarus por 
conta da guerra na Ucrânia, mes-
mo sem espaço suficiente para ar-
mazenagem no país. 

Por outro lado, os produtores 
ruais estão adiando as compras 
dos insumos, esperando preços melhores, especial-
mente no segundo semestre. 

Segundo Luiz Teixeira da Silva, diretor de opera-
ções da Portos do Paraná, os navios que atracam nos 
berços públicos do Porto de Paranaguá descarregam 
o fertilizante diretamente para os armazéns de reta-
guarda, fora da área do porto organizado.

“Estes armazéns pertencem à iniciativa privada 
e vendem o espaço para o importador que deposita 
ali a sua mercadoria. A capacidade total dos arma-
zéns de retaguarda gira em torno de 3,5 milhões de 
toneladas. Em tempos normais, a mercadoria tem 

um giro para o interior, evitando que o sistema fique 
saturado. Atualmente, o fertilizante não está saindo 
de Paranaguá. Então temos um grande volume che-
gando, resultado da antecipação das compras por 
parte do importador, e um volume bem menor sain-
do, resultante da demora da venda para o produtor 
rural”, explica. 

Silva acredita que o mercado está se adaptando 
às novas realidades, como pandemia e guerra, e que 
vai demorar um pouco para a comercialização co-
meçar a rodar normalmente.

“É uma combinação de fatores: antecipação de 
compras, aumento de frete, aumento do preço do 
produto. São variáveis que o mercado vai ter que 
conviver e se auto regular”, afirma. 

Preços de fertilizantes

O preço dos principais fertili-
zantes teve um reajuste de mais 
de 350%, saindo de uma média 
de US$ 350 por tonelada, na sa-
fra passada, para US$ 1,3 mil por 
toneladas na safra deste ano, um 
percentual de reajuste que, se-
gundo a Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Mato Gros-
so (Aprosoja-MT), pode gerar 
desabastecimento de alimentos 
no mercado mundial.O impacto 
no aumento dos preços, segundo 

Fernando Cadore, presidente da entidade, não será 
sentido apenas pelo produtor rural, mas também vai 
afetar o consumidor final, que terá menos alimen-
tos nas prateleiras do supermercado.“Sugerimos, 
nesta semana, à Frente Parlamentar da Agropecu-
ária (FPA) que acione o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), cobrando explicações 
das empresas sobre o reajuste no preço considerado 
pelo setor produtivo como “abusivo e inexplicável” 
ou mesmo como “formação de cartel”, ou seja, com 
intuito de gerar lucro às poucas indústrias que atu-
am no país”, afirma Cadore.

O Brasil importa 
cerca de

dos fertilizantes 
que consome

85%
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Vem aí o 57º Leilão Japaranduba Ganar

AAcontece no próximo 
dia 9 de julho, em for-
ma presencial o Leilão 

de Touros PO e gado de corte e 
no dia 11, de maneira virtual o 
Leilão de Matrizes PO da Japa-
randuba Ganar.

Os dois leilões são homolo-
gados pela ACNB Nelore Bra-
sil e chancelado pelo PMGZ da 
ABCZ com 100% dos animais 
Registrados em definitivo. To-
dos positivos no PMGZ.

Na sexta-feira, 08, a partir 
das 15 horas, acontecerá uma 
Live com a apresentação dos 
animais na Fazenda Japarandu-
ba, localizada no KM 633 da BR 
242, município de Muquém do 
São Francisco. Às 18 Horas será 
ministrada a palestra ‘A impor-
tância da genética na visão de 
um grande confinador’.

Já no sábado, 09, serão ofer-
tados 200 Touros Nelore PO e 
500 animais de Corte, no leilão 
presencial na sede da Fazenda 
Japaranduba.

O evento terá início às 10h 
com mesa redonda sobre Gené-
tica/Nutrição/Manejo. Logo a 
seguir, às 11h, terá início o leilão 
de animais para cria e recria. O 
Leilão Touros Nelore PO (Mo-
cho e Padrão) começará às 12h.

A segunda etapa do Leilão Ja-
paranduba acontece na segunda-
-feira, 11, quando 100 Matrizes 
Nelore PO (Mocho e Padrão) es-
tarão disponíveis para venda. O 
evento acontece a partir das 20h. 
A transmissão dos dois leilões 
estará disponível ao vivo pelo 
Canal do Boi e redes sociais da 
Central Leilões e Agreste Lei-
lões.

A Realização está a cargo da 
Central Leilões/Agreste Leilões, 
com participação especial da RKC 

Agropecuária. Os compradores te-
rão seguro de 45 dias garantidos 
pela Denner Seguros de Animais.

Assessorias: Dstak Assessoria Pecuária, VS Assessoria 
Genética, Vitória Assessoria Pecuária, Marcos Maia Asses-
soria compra e venda de gado, Thales Firmino, Marcelo 
Miranda ABCZ, Doquinha Neto – Na captura dos Bovinos, 
Alcides Viana – AMV Agro, E-rural, Vitorino Agro Gestão.

Patrocínio: Tecnobeef; ABS; Boi Dourado; Oeste Pe-
cuária.

Apoio: Acrioeste; Pró Cria, A Sertaneja
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Pecuária brasileira pode ampliar sua 
produtividade de forma sustentável

O Brasil é um dos maiores pro-
dutores e exportadores de 
carne em nível global. A va-

riabilidade da produtividade da pe-
cuária nacional é demonstrada pelas 
propriedades rurais que podem contar 
com uma até três cabeças de gado por 
hectare, o que significa que existe a 
possibilidade de melhorar a produtivi-
dade das fazendas.

Para Luiz Carlos Corrêa Carvalho, 
presidente da Associação Brasileira 
do Agronegócio (ABAG), outro pon-
to fundamental é que o país tem ainda 
o potencial de recuperar as pastagens 
degradadas. “Atualmente, cerca de 
um terço da área da pecuária tem essa 
oportunidade, o que resultará em uma 
atividade ainda mais sustentável”, dis-
se o engenheiro agrônomo, durante o 
webinar Desafios da cadeia produtiva 
do gado de corte no Brasil e um olhar 
da Alemanha, promovido pelo Diálogo 
Agropolítico (APD) entre a Alemanha 
e o Brasil, no dia 25 de maio.

Em sua participação, Carvalho co-
mentou sobre os esforços de frigorífi-
cos brasileiros para a certificação de 
produtos livres do desmatamento ile-
gal, os 10 anos do Código Florestal e 
a fragilização da Organização Mundial 
do Comércio (OMC). “A organização 
sempre foi um porto seguro para paí-
ses emergentes e desenvolvidos deba-
terem temas importantes e fundamen-
tais. E isso me preocupa, pois estamos 
vivendo o auge da bioeconomia e da 
descarbonização das economias glo-
bais, que são dois processos que se so-
mam. E essa fragilidade acontece em 
um momento em que vemos a volta 
dos subsídios, e das leis protecionistas 
ou precaucionistas, o que prejudica a 
economia de baixo carbono e, somado 
à insegurança alimentar e energética, 
torna o cenário ainda mais volátil e in-
seguro”, explicou.

Ele afirmou que as técnicas de 
ILP (Integração Lavoura e Pecuária) 
e ILPF (Integração Lavoura, Pecuária 
e Floresta), que são ferramentas para 

integração e uso intensivo de solo, 
trouxeram resultados positivos para a 
agropecuária brasileira, como o cresci-
mento da produtividade e a maior qua-
lidade do solo tropical.

Sobre o a intensificação, Carvalho 
avaliou que o Brasil conta com um solo 
muito diferente dos países em região 
temperada. “Nossos solos são muito 
pobres em termos de matéria orgânica, 
desse modo, a Ciência, principalmente 
sob a liderança da Embrapa, mostrou 
que no mundo tropical, se os solos não 
forem trabalhados constantemente, per-
dem qualidade, se degradando e empo-
brecendo”. Ele acrescentou ainda que a 
alternância de produtos agrícolas gera 
microrganismos e melhora a qualidade 
do solo tropical e que não há a necessi-
dade de aumentar o uso de insumos por 
conta dessa intensificação. Nesse senti-
do, ressaltou também a aplicação acele-
rada do uso de biológicos, que contribui 
para a liberação de nutrientes no solo.

Ainda sobre esse aspecto, Lisan-
dro Inakake, coordenador de Projetos 
do Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola (IMAFLORA), 
destacou que a intensificação está liga-
da à adoção de tecnologias, com o pro-
pósito de buscar a eficiência do siste-
ma produtivo, e à profissionalização da 
gestão da produção. “Do ponto de vista 
ambiental, quanto mais produtiva for a 
propriedade, respeitando a capacidade 
local de produção, é possível diminuir 
a pressão nos ambientes naturais”.

Para tratar sobre a Alemanha, a 
pesquisadora Katharina Rihn, da Uni-
versidade de Hamburgo, contextuali-
zou o atual cenário daquele país, onde 
a sociedade quer saber a origem dos 
produtos consumidos e, parte dela, está 
engajada a diminuir ou retirar o consu-
mo de carne. Ela pontuou que é uma 
atitude política e uma maneira de con-
tribuir ativamente para a proteção do 
meio ambiente. Desse modo, ela elen-
cou três fatores para a continuidade 
da exportação para a Alemanha: uma 
cadeia de valor transparente, a adoção 
de melhores práticas socioambientais, 
e a maior regulamentação e as certifi-
cações voluntárias com auditores inde-
pendentes para geração de confiança.

Sobres esses pontos, o presidente 
da ABAG concordou com a engenhei-
ra agrônoma alemã e complementou 
que a luta pela certificação é constante 
e segue se aprimorando, e que é preci-
so respeitar as leis e regulamentações, 
mas sempre buscando apoiar àqueles 
que necessitam de assistência técnica 
para estar em conformidade com a le-
gislação.

O Webinar foi mediado por Ingo 
Melchers, diretor da APD, e contou 
com a participação de Luiza Bruscato, 
do gerente executiva do Grupo de Tra-
balho da Pecuária Sustentável (GTPS), 
e Henrik Wiedenroth, Policy Advisor 
da Associação Alemã dos Agricultores 
(DBV).
Fonte Mecânica Comunicação Estratégica


