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1.317.470 

.189 Casos confirmados 

de covid-19 nas 

Américas 
 

Países 
 

Maior quantidade de 
casos nas Américas: 
 
USA (1.056.402) 
BRA (80.246)  

CAN (53.977) 

PER (36.976) 

ECU (24.934) 
 Covid-19 no mundo  

**Este monitor é um espaço dinâmico de atualização periódica criado pelo IICA para a análise e a prospecção do impacto da 

crise sanitária mundial na segurança alimentar das Américas. 

 

Fonte: Johns Hopkins University, disponível em https://bit.ly/3dJ1CZX . Dados em 30 de abril de 2020 (14:00 am CST). 

Edições anteriores em: https://iica.int/pt/monitor 

https://bit.ly/3dJ1CZX
https://iica.int/pt/monitor
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Análises e cenários  
 

Do Blog do IICA, o mais recente:   

 

Os biocombustíveis, a energia e seus vasos comunicantes com a agricultura  

Qual é a conexão direta ou indireta que existe entre o preço e o consumo de petróleo e os mercados 

agrícolas por meio dos biocombustíveis líquidos?  

Do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), 

através de seu Programa de Bioeconomia 

e Desenvolvimento Produtivo, realizam 

estudos para estabelecer, documentar e 

analisar essa conexão.  

 

Todos os detalhes esta semana no texto 

de Agustín Torroba, Mestre em Energias, 

especialista Internacional do IICA em 

Biocombustíveis: https://bit.ly/35k88m6   

 

 
Circuitos curtos e mercados itinerantes como alternativas sustentáveis de 
comercialização  
 

A crise sanitária e suas repercussões, somada ao potencial produtivo alimentar da Agricultura Familiar, 
deve permitir aos países, através de suas instituições, repensar as formas vigentes e tradicionais de 
comercialização.  
 
Em termos generais, deve-se buscar garantir a oferta alimentar inócua e de qualidade, o acesso aos 
alimentos por parte de todos consumidores, preços acessíveis para os consumidores e competitivos 
para os produtores e, portanto, deve facilitar a criação ou modernização de circuitos comerciais 
desconcentrados, que favoreçam a inserção comercial efetiva da agricultura familiar. 
 
Todos os detalhes esta semana no texto de Mario León, Gerente do Programa de Desenvolvimento 

Territorial e Agricultura Familiar do IICA, com os aportes de Fátima Almada, José Arze e Joao Torrens.  

https://bit.ly/2zFGOTG 

 

 

https://bit.ly/35k88m6
https://iica.int/es/programas/bioeconomia
https://iica.int/es/programas/bioeconomia
https://bit.ly/35k88m6
https://bit.ly/2zFGOTG
https://bit.ly/2zFGOTG
https://bit.ly/2zFGOTG
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Temas de relevância do setor de agroalimentos  

Produção 
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario, así como información sobre canales de impacto 
que se estén visualizando en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan en 
esta época). 

 
Brasil: Consultoria Datagro eleva a projeção para a 
produção de milho 2019/20 no Brasil a 102,18 
milhões de toneladas  
 

Somando as duas colheitas de milho, se espera que 
a produção total alcance 102,18 milhões de 
toneladas em todo país. No entanto, a consultoria 
detalhou que para a segunda colheita ainda existe 
incerteza devido à seca que afeta o Paraná, a região 
Sudeste e parte da região Centro-oeste.  
 
Para a soja, a consultoria espera um aumento de 2% 
em comparação com a colheita anterior.  
https://bit.ly/3d4t03G  
 
 
 

 
Bolívia: associações alertam que o plantio de inverno 
está em risco devido ao vencimento de patentes 
agroquímicos 
 
Para a Associação de Provedores de Insumos 
Agropecuários (APIA) e a Associação Boliviana de 
Provedores de Insumos, Bens e Serviços Agrícolas e 
Pecuários (Aprisa), as restrições sanitárias impedem 
realizar os trâmites para renovar permissões, e 
advertem que está em risco o abastecimento de 
pesticidas no mercado e o plantio de inverno porque a 
SENASAG negou ampliar o prazo de registro de 
vencimento de agroquímicos.  https://bit.ly/3f5CGg6   
 

 
Estados Unidos: JBS reabre planta para sacrificar 
porcos, não para produzir carne  
 

Depois da ordem do presidente Trump de que as 
plantas de carne continuem funcionando durante a 
pandemia, a empresa JBS anunciou que estava 
reabrindo uma planta para sacrificar até 13.000 
porcos por dia, não para produzir carne para os 
consumidores.  
 
Por sua parte, segundo reportou a Reuters, na 
empresa Smithfield Foods indicou que estavam 
avaliando reabrir suas plantas fechadas, e a Tyson 
Foods que trabalharia com o USDA.  
https://reut.rs/3aY0rnb  
 
 
 
 
 

 
México: SADER emite uma norma oficial para 
impulsionar o desenvolvimento da apiculltura  
 

A norma estabelece condições que a produção e a 
comercialização de mel devem cumprir, com a 
finalidade de impulsionar o desenvolvimento da 
apicultura no país, proteger as abelhas e impedir 
fraudes aos consumidores com mel adulterado no 
mercado.  
 
Segundo a SADER, a apicultura beneficia, direta e 
indiretamente, a mais de 43.000 famílias. O país 
produz 57.000 toneladas de mel e é o terceiro 
exportador em nível mundial.  https://bit.ly/3dea5DJ 
 

https://bit.ly/3d4t03G
https://bit.ly/3f5CGg6
https://reut.rs/3aY0rnb
https://bit.ly/3dea5DJ
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República Dominicana: Ministro da Agricultura dá 
informe ao Presidente sobre medidas para 
proteger os produtores agropecuários  
 

Segundo informa o Ministro da Agricultura, o povo 
dominicano tem sua comida garantida. Entre as 
medidas se encontra o apoio aos produtores que 
vendiam seus bens a hotéis e restaurantes.  
 
Foi anunciado um reforço no programa de 
preparação da terra para pequenos produtores, os 
quais também receberão sementes e fertilizantes.  
 
O governo também implementou um apoio para 
cobrir gastos de refrigeração ou congelamento de 
morangos e um programa de penhora de 1.5 
milhões de aves.  
 
Junto com o Banco Agrícola, acordaram estender o 
prazo de vencimento dos créditos.  
https://bit.ly/3aVb0XU 

 

 
Costa Rica: setor agrícola estima em 18.395 millhões 
de colones o dano sofrido pela Covid-19 
  
O MAG faz uma distinção entre impactos e perdas, 
pois parte do volume incluído na lista poderia ser 
vendido mediante diversos mecanismos, antes de 
incluí-lo como destruição total.  
 

O reconto incorpora impacto em diversos produtos 
destinados ao consumo local.  
 
Se reportou um impacto de ¢2.397 milhões no 
mercado de flores e folhagens, afetados não só por 
fechamentos nas exportações  mas também por 
fechamentos em hotéis, restaurantes e espaços para 
eventos sociais.  
 
Além de registrarem impactos de ¢925,5 milhões em 
cebola, ¢404,2 milhões em café; ¢166,5 milhões em 
banana; e em hortaliças, de ¢162,2 milhões.  
https://bit.ly/2Yhpted   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3aVb0XU
https://bit.ly/2Yhpted
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Comercialização 
*Medidas de caráter comercial que os países estão tomando, detalhes do impacto em produtos que 
geralmente se exportam nesta época, impacto na logística comercial e nas cadeias globais de abastecimento. 

 

Equador pede à Colômbia entrada para 
transportadoras 
 

O pedido à Colômbia é que se permita aos 
transportadores equatorianos de mercadorias entrar 
aos pontos de coleta acordados para o período de 
pandemia (a 8-10 Km da fronteira), de onde depois 
se realiza o transporte da mercadoria. Caso 
contrário, a mesma restrição será aplicada. 
  
O pedido foi feito depois que a Colômbia não 
permitiu a entrada dos transportadores 
equatorianos aos pontos de coleta, mas pede que 
um motorista colombiano seja o único a entrar com 
o produto. https://bit.ly/2VTcUEm 
 

 
Crescem exportações colombianas de produtos 
agropecuários, alimentos e bebidas  
 

Segundo DANE, as vendas externas de produtos 
agropecuários, alimentos e bebidas foram de 
US$640,2 milhões e apresentaram um crescimento de 
2,1%, comparado com março de 2019, este 
comportamento foi explicado por um aumento nas 
exportações de gado bovino vivo.  
 
Por sua parte, as exportações totais da Colômbia 
caíram 28,5% em março, explicado por uma queda de 
52% de vendas de combustível.  
https://bit.ly/2VOYlSa      

 

Canadá: McDonald's Corp importará carne bovina 
devido aos impactos na cadeia de abastecimento  
 
A empresa anunciou a medida temporária devido às 
limitações que as empresas processadoras de carne 
canadense enfrentam devido à Covid-19.  
 

A empresa planeja eliminar temporariamente os 
hambúrgueres Angus do 
menu.  https://reut.rs/3aUOePU      
 

      
 
 
 

 
Peru: exportações agropecuárias cresceram 8,9% 
durante o primeiro bimestre  
 
A exportações do setor agropecuário cresceram 8,9% 
durante o primeiro bimestre.  
O setor representou 53,3% (US$ 1161 milhões) do 
valor total exportado.  
 

Por sua parte, as exportações totais peruanas caíram 
5,8% durante o primeiro bimestre do ano.  
https://bit.ly/2xn5C29   

 
 

 
México: covid-19 afeta comercialização de tomate no México  
 

Os produtores enfrentam dificuldades para comercializar o tomate, tanto no país como no exterior, apesar 
dos esforços que o setor realiza por vender em pontos que se mantêm abertos como os supermercados. Em 
Sinaloa, principal estado produtor de tomate, a demanda reduziu em 40% em algumas áreas de venda como 
hotéis e restaurantes.   https://reut.rs/2Wc8U0y 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2VTcUEm
https://bit.ly/2VOYlSa
https://reut.rs/3aUOePU
https://bit.ly/2xn5C29
https://reut.rs/2Wc8U0y
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Medidas do comércio em tempos de pandemia (OMC e ITC)  
 

A continuação, listamos as medidas comerciais relacionadas com produtos agroalimentares 
notificadas na última semana (28 de abril a 30 de abril):  
 

• México: Medidas relativas aos certificados fitossanitários destinados a facilitar o comércio em vista 
das questões derivadas da pandemia de Covid-19 (SPS).  
 
• Indonésia: Validação do certificado fitossanitário eletrônico/digital/escaneado para facilitar o 
comércio (SPS).  
 
• Indonésia: Requisito de um certificado de declaração de ausência de Covid-19 e um certificado de 
análise de laboratório no qual conste que o envio (animais vivos) deu negativo à prova de COVID-19, por 
parte de um laboratório credenciado ou autorizado para qualquer importação de animais vivos de um 
país que não esteja livre de Covid-19 (SPS). 
  
• Egito: Restrição temporária das exportações de vários produtos, entre eles leguminosas (HS 0708, 
0713, 1106, 2004, 2005), em resposta à situação de emergência de Covid-19.  

 
 
OMC: https://bit.ly/3dOh5YJ    
 
ITC: https://bit.ly/2YdwEnB    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3dOh5YJ
https://bit.ly/2YdwEnB
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Abastecimento 
*Medidas que estão sendo tomadas em diferentes países com respeito ao tema de segurança alimentar. 

 
Implementam estratégia de acompanhamento 
técnico para produtores de café  
 
Ante a emergência sanitária ocasionada pela 
pandemia de  Covid-19, o Programa Centro-
americano de Gestão Integral da Ferrugem do Café 
(PROCAGICA) implementou uma estratégia para 
oferecer acompanhamento técnico virtual às famílias 
produtoras de café com informação sobre medidas 
preventivas para salvaguardar sua saúde e prevenir a 
deterioração dos sistemas de produção. 
https://bit.ly/3f8ix9h 
 
Plataforma digital busca promover abastecimiento 
de alimento  
 
Os países da América Central, mais República 
Dominicana e México contam com uma nova 
ferramenta digital para o abastecimento de alimentos 
para fortalecer a segurança alimentar da região em 
meio à pandemia de covid-19. Trata-se do Sistema de 
Abastecimento Agroalimentar Regional para a 
Segurança Alimentar (SAAR).  https://bit.ly/2SmHK5M  
 
Atuação coordenada entre países será fundamental 
para superar a crise no setor agroalimentar 
 
É necessário que os países se abstenham de adotar 
medidas que criem obstáculos ao comércio de 
produtos agropecuários, que homologuem medidas 
fitossanitárias e estabeleçam canais inter-regionais 
para o manejo de excedentes, demandas e ofertas de 
alimentos para lidar com a crise mundial de saúde, 
afirmou o IICA no México. https://bit.ly/2KKKdTy  

 
Laranjas, limões e abacates chilenos firmes nos 
Estados Unidos  

Laranjas, limões e abacates foram as únicas frutas 
frescas, dentro do Top 10, que registraram um 
crescimento de dois dígitos de vendas em dólares no 
setor varejista dos Estados Unidos.  Enquanto que as 
vendas na categoria caíram por níveis abaixo do ano 
passado, pela primeira vez desde o início de março. 
https://bit.ly/2Ykd2hC 

Preparam e entregam cestas com produtos agrícolas 
familiares no Brasil  
 

No site do Centro de Capacitação e Pesquisa Frei 
Humberto, no Brasil, lançaram uma lista de 57 
produtos com preços acessíveis e abaixo do que 
praticam nas cadeias de supermercados.  
 
Trata-se de uma cesta com produtos agrícolas 
familiares livres de pesticidas. https://bit.ly/2y6TC5k 

 

México respalda o setor agropecuário para garantir o 
abastecimento de alimentos 
 
No México, integrantes de diversos partidos do 
Senado da República coincidiram com o apoio ao 
setor agropecuário, especialmente aos pequenos 
produtores, será crucial para garantir a cidadania, o 
acesso aos alimentos durante a pandemia por Covid-
19. 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/infor
macion/boletines/48056-respalda-el-senado-al-
sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-de-
alimentos.html  

 

https://bit.ly/3f8ix9h
https://bit.ly/2SmHK5M
https://bit.ly/2KKKdTy
https://bit.ly/2y6TC5k
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48056-respalda-el-senado-al-sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-de-alimentos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48056-respalda-el-senado-al-sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-de-alimentos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48056-respalda-el-senado-al-sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-de-alimentos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48056-respalda-el-senado-al-sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-de-alimentos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48056-respalda-el-senado-al-sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-de-alimentos.html
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