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INSTITUTO BIOLÓGICO ANALISARÁ RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NOS 

PRODUTOS DO CEASA CAMPINAS 

 

 O Ceasa Campinas recebe produtos de mais de 900 municípios brasileiros e comercializa cerca 

de 60 mil toneladas de alimentos por mês. O entreposto é o quarto maior do Brasil e o segundo maior 

do Estado de São Paulo. A ideia é que a coleta dos hortifrútis seja feita no momento de entrada dos 

produtos no entreposto, podendo rastrear os fornecedores dos alimentos, com foco na origem dos 

produtos. Mensalmente, a Ceasa Campinas coletará 12 amostras, de 19 produtos, como pimentão, 

tomate, alface, morango, manga e mamão, que serão encaminhadas ao Laboratório de Resíduos de 

Pesticidas do Instituto Biológico, em São Paulo, onde serão feitas as análises de resíduos, por meio de 

bateria de testes que compreende mais de 250 pesticidas. Os produtos podem variar de acordo com a 

sazonalidade. O pesquisador da Secretaria de Agricultura, que atua no Instituto Biológico Amir 

Bertoni Gebara explica que essas análises são fundamentais para garantir a qualidade dos produtos 

comercializados. Para o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, este 

trabalho é fundamental para a promoção da saudabilidade dos alimentos. O projeto tem duração de um 

ano, com possibilidade de prorrogação (Fonte: Jornal Entreposto). 

 

 

 
DEMANDA AQUECIDA VALORIZA PREÇO DA LARANJA PERA E CAIXA CHEGA A 

R$21,00 

 

 A colheita de laranjas precoces está praticamente finalizada em grande parte das regiões 

citrícolas de São Paulo, com as últimas frutas devendo ser retiradas até a primeira quinzena de agosto. 

As temperaturas firmes no início desta semana aqueceram a demanda pela laranja pera de mesa, 

animando produtores e elevando os preços da variedade. Além disso, segundo pesquisadores do 

Cepea, a forte absorção da indústria também tem limitado a oferta da fruta e influenciado a alta nos 

preços. Muitas processadoras, especialmente as de pequeno porte, ainda absorvem alguns volumes de 

precoces, mas a laranja pera já representa mais da metade das frutas moídas. Nesta semana, a pera está 

sendo negociada no mercado spot entre R$ 20,00 e R$ 21,00/caixa de 40,8 kg e as precoces, a R$ 

18,00/cx. Apesar do aumento da participação da pera na moagem, o rendimento industrial ainda segue 

abaixo do ideal para o período e também da média histórica. A safra deve finalizar com rendimento 

médio de 280 caixas para processar uma tonelada de suco, número superior ao da safra 2015/16 e 

semelhante ao da temporada 2013/14(Fonte: Cepea/Esalq). 

 

 

 

http://cepea.esalq.usp.br/imprensa/?page=340&id=7437
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6º CONGRESSO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES 
 

 

 

O 6º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, promovido pela Associação Nacional para 

Difusão de Adubos (ANDA), será realizado no dia 29 de agosto de 2016. O evento acontecerá 

nas dependências do Hotel Renaissance São Paulo, na capital paulista. Entre os assuntos 

abordados, destacam-se: Competitividade da Agropecuária Brasileira, Crédito Rural e 

Perspectivas para a Agropecuária Brasileira. 

Além dos debates que toda essa programação provocará, o evento será marcado pelo 

lançamento da Nutrientes Para a Vida (NPV), uma iniciativa mundial, criada nos Estados 

Unidos e já implantada em vários países, cuja missão é esclarecer e informar a sociedade 

brasileira, com base em estudos científicos, sobre a importância e os benefícios dos 

fertilizantes na produção e qualidade dos alimentos, bem como sobre sua utilização adequada. 

Fundamentada em critérios científicos comprovados, a NPV estimula e promove a “Gestão 

4C dos Nutrientes”, pautada em quatro princípios básicos: fonte certa, dose certa, época certa 

e local certo, de maneira a assegurar que não haja problemas de desequilíbrio no solo. 
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 ENTRAVES NA LOGÍSTICA PARA EXPORTAÇÃO DE FRUTAS BRASILEIRAS 

 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas com mais de 40 mil toneladas 

por ano. Este grande potencial é possível dada sua localização geográfica, clima e solo fértil. 

A fruticultura movimenta bilhões todos os anos e é uma área importante na economia 

brasileira. Mesmo com toda a capacidade produtiva, o Brasil não consegue figurar como um 

dos maiores exportadores no mercado internacional. Fatores como alto custo com mão de 

obra, falta de acordos comerciais com países importadores e infraestruturas inadequadas são 

consideradas entraves que impedem o aumento da competitividade da fruticultura brasileira 

no mercado internacional. 

Entretanto, algumas empresas têm evoluído e galgado importância na exportação 

brasileira de frutas, destacando-se a Jaguacy na exportação de abacate. Para alcançar aumento 

em sua produção, a Jaguacy buscou parcerias, espelhando-se no modelo americano de 

parcerias na produção do avocado. Foi criado um modelo de produtores associados que 

atualmente representam 50% do volume produzido e, hoje esses produtores parceiros estão 

localizados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os produtores parceiros devem 

seguir toda a padronização determinada pela Jaguacy para que o fruto não perca a qualidade e 

a certificação. Os produtores parceiros recebem treinamento adequado e bianualmente é feito 

o encontro de produtores, quando são abordados todos os temas da cadeia produtiva; porque, 

quanto mais qualificado o produtor parceiro estiver, mais o fruto manterá seu diferencial. 

A exportação de avocado tem aumentado, devido ao uso correto e práticas logísticas 

utilizadas pela Jaguacy Brasil, a qual pratica dois meios para o envio do avocado para a 

Europa: 1- quando não é exigida a parte Fitossanitária, o envio é feito diretamente para 

Santos, onde o despachante aduaneiro recebe a carga e providencia o desembaraço para que a 

mercadoria siga para o Porto de Roterdã, na Holanda, utilizando-se do canal verde, ou seja, o 

desembaraço da mercadoria é feito automaticamente, sem qualquer verificação; 2- quando é 

exigida a parte Fitossanitária, o envio é feito pelo EADI-Bauru, que administra o trânsito da 

mercadoria, principalmente quando está próximo ao prazo limite para a aceitação de carga 

seca e refrigerada por terminal de embarque, considerando os fatores limitadores do terminal 

e também do acordo operacional entre armadores, o que, facilitou o processo e trouxe grandes 

avanços para a exportação dos frutos. O certificado fitossanitário desenvolve de medidas 

adotadas pela agricultura para evitar a propagação de pragas e doenças, em biomas, 

plantações ou áreas livres, e atesta a condição fitossanitária da partida de plantas, partem de 

vegetais, produtos de origem vegetal e outros artigos regulamentados, e quando solicitado 

pelo exportador sua emissão é de responsabilidade do Ministério da Agricultura.  
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Normalmente, o importador estabelece as regras para a comercialização dos produtos 

para seu país, então o exportador solicita os documentos necessários na Receita Federal e no 

Ministério da Agricultura.  

Visando a um maior dinamismo na chegada de seus frutos na Europa, a Jaguacy 

investiu em um escritório na Holanda, na cidade portuária de Roterdã cuja escolha foi feita 

devido ao sistema de logística do porto ser bem desenvolvido e por ser a porta de entrada na 

Europa. Funcionando desde 2011, o escritório facilita a logística na Europa sem depender de 

importadores, o que fez com que as vendas do avocado na Europa tivessem um aumento 

significativo. De Roterdã, na Holanda, os frutos são distribuídos para outras partes da Europa, 

como leste Europeu, os principais países são França, Espanha e Alemanha. Também vão para 

o norte da África. 

O gráfico mostra que, de 2010 a 2014, a Jaguacy teve um aumento maior do que 50% 

nas exportações de avocado. 

 

 
 

Baseado no trabalho: (Estudo de caso avocado; Silva et.al, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://avocado.com.br/ 


