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Informe Agropecuário 45 anos
A Revista Informe Agropecuário completa 45 anos em 2020. Um marco para a difusão dos resultados
da pesquisa agropecuária em Minas Gerais e no Brasil. As inovações e tecnologias desenvolvidas pela
pesquisa são fundamentais para a produtividade e sustentabilidade da produção agrícola nacional.
Esta produção vem sendo responsável por índices positivos da balança comercial brasileira ao
longo de vários anos, constituindo fator de desenvolvimento social de diversas populações. Esta
conquista é mérito de produtores e empresários, pesquisadores e técnicos envolvidos nesta atividade
e na utilização, cada vez maior, do conhecimento advindo da difusão e transferência da informação
tecnológica.
O Informe Agropecuário vem contribuindo para o desenvolvimento agropecuário brasileiro há mais
de 4 décadas, ao divulgar informações confiáveis, orientar produtores e técnicos, apoiar estudantes e
professores e proporcionar conhecimento e modernização em agroindústrias e empresas familiares.
Esta é e sempre será a missão do Informe Agropecuário: Contribuir para o desenvolvimento
sustentável da agropecuária brasileira!
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Inovação e tecnologias ao alcance de todos
A revista Informe Agropecuário comemora 45 anos num momento singular, em que a
Ciência tem-se mostrado fundamental para a sobrevivência da humanidade. Percebemos com clareza a importância da pesquisa, do pesquisador e, claro, dos resultados
tão necessários para que desafios sejam vencidos nos mais diversos aspectos da vida,
como saúde, alimentação, trabalho e educação.
Um periódico que, por tanto tempo se mantém fiel à sua missão de difundir os
resultados da pesquisa agropecuária, por meio de inovações e tecnologias aplicáveis,
recomendações técnicas, novas práticas e manejos para todos os públicos envolvidos com a produção agropecuária, completa 45 anos com credibilidade.
Este é um valor que só se alcança com tempo, experiência, compromisso com
os leitores e com a segurança das informações divulgadas nos artigos. Os pesquisadores da EPAMIG, autores e editores de tantas edições, confirmam o êxito
da pesquisa agropecuária para o estado de Minas Gerais. Escrevem também no
Informe Agropecuário pesquisadores de todos os Estados do Brasil, das mais
diversas instituições, universidades, empresas de pesquisa pública e privadas, que
contribuem, sobremaneira, para a multiplicidade das informações e o enriquecimento do conteúdo de seus temas.
A revista Informe Agropecuário está na lembrança de muitos profissionais,
engenheiros-agrônomos, médicos-veterinários, engenheiros ambientais, zootecnistas, biólogos, técnicos agrícolas e tantos outros que estudaram e aprenderam com seus artigos. Hoje, muitos desses profissionais são autores e
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leitores do Informe, engajados na missão de transferir a informação tecnoPresidente
lógica.
A EPAMIG orgulha-se de editar uma revista única no gênero, reconhecida
como veículo de disseminação dos resultados da pesquisa agropecuária
não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil e em vários países da Europa,
América do Norte e do Sul, contribuindo, dessa forma, para a valorização
da Ciência e do conhecimento como fatores imprescindíveis para o desenvolvimento de uma nação.
Trazilbo José de Paula Júnior
Diretor de Operações Técnicas

Nossos parabéns ao Informe Agropecuário e a todos que participam
desta publicação!
Diretoria-Executiva da EPAMIG

Leonardo Brumano Kalil
Diretor de Administração e Finanças

Informe Agropecuário: a revista da pesquisa
agropecuária de Minas Gerais
O acesso à informação é um dos pilares para o desenvolvimento da sociedade. Disseminar o conhecimento, fazendo com que seus usuários atinjam níveis mais modernos
e eficientes de trabalho, é fundamental para o crescimento social e econômico de
uma nação.
A pesquisa agropecuária é a base para uma produção agrícola de qualidade e permeia todos os aspectos relacionados com a produção, a produtividade, a oferta e a
sustentabilidade. Divulgar inovações e tecnologias para o setor é uma prioridade,
que a Revista Informe Agropecuário mantém, há 45 anos, com efetivo compromisso.
Bem mais que um veículo de difusão de tecnologias, o Informe Agropecuário, por
sua confiabilidade, reúne autores de todo o Brasil, das mais diversas instituições
de pesquisa e universidades, os quais compõem artigos de grande relevância para
o setor produtivo, promovendo um intercâmbio de informações e experiências,
com resultados aplicáveis e seguros.
O Informe Agropecuário está presente no aprendizado de estudantes de Ciências Agrárias, na formulação de conteúdos programáticos pela docência, no
apoio ao técnico e extensionista, por meio de novas técnicas e manejos e na
orientação ao produtor rural e empresários do agronegócio. De tal maneira e
por tanto tempo, o Informe Agropecuário tornou-se uma referência - a revista
da pesquisa agropecuária mineira.
Para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais, o Informe Agropecuário, em mais de quatro décadas de existência, demonstra a pujança da agropecuária em Minas Gerais e no Brasil,
pela produção de conteúdos técnico-científicos de excelência, que contribuem para resultados favoráveis na economia e melhoria das condições de
vida de populações no campo.
Parabenizamos a Revista Informe Agropecuário, a Epamig, seus autores e
editores, equipe de produção e todos os responsáveis pela divulgação da
Agropecuária, como fruto da Ciência e do conhecimento, por meio da
pesquisa e dos seus resultados. Portanto, compreendida pela sociedade
como um setor moderno e cada vez mais competitivo, gerador de divisas
e fundamental para a economia do Brasil.
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais

Ana Maria Soares Valentini
Secretária de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
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“O Informe Agropecuário não é somente uma revista técnica com periodicidade. É a mais importante publicação técnica da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG e constitui o elo com a sociedade
mineira. Elaborada por uma equipe comprometida de profissionais, com uma redação científica de fácil entendimento e sempre tratando de temas atualizados do setor agrícola, o IA tornou-se em seus 45 anos de existência,
uma fonte de consulta de grande credibilidade para estudantes de agronomia, técnicos e produtores rurais.
Nesses anos, além de mostrar uma importante evolução do setor agrícola nacional, contribuiu de forma relevante para a diversificação de produtos, para o aumento da produtividade e para a melhoria de vida de todos
os brasileiros.”
Adelson Francisco de Oliveira
Engenheiro-Agrônomo
Ex-pesquisador da EPAMIG
Consultor e produtor rural

“Minas investe no futuro da seringueira. Com este título a EPAMIG lançou na década de 1980 o primeiro Informe
Agropecuário (IA) que enfatizou a importância da borracha natural extraída da Hevea brasiliensis para Minas Gerais
e para o Brasil, por não existir um sucedâneo imediato para este produto na fabricação de milhares de artefatos
empregados em diversos setores. A heveicultura é uma das atividades do agronegócio de maior importância ambiental também pela elevada captura de carbono atmosférico, contribuindo assim para a redução do aquecimento
global, e por ser uma espécie florestal que promove alta proteção do solo e da água. Em 2007 a Empresa atualizou
as informações lançando um segundo IA com o tema Seringueira: Novas tecnologias de produção. A EPAMIG é uma
das instituições mais respeitadas no País em trabalhos com a cultura da seringueira.”
Antônio de Pádua Alvarenga
Pesquisador Fitotecnia
EPAMIG Sudeste

“Eu tenho a enorme satisfação de escrever este texto sobre esta Revista tão significativa para o cenário nacional
agropecuário. Já participei como Editor-técnico em três ocasiões e como autor de artigos várias vezes em um
período de quase 11 anos. A importância do Informe Agropecuário está em sua essencialidade e notabilidade,
pois este tipo de Periódico, com cunho técnico-científico, alcança os mais diversos setores da cadeia da agricultura, desde a base científica até o que considero a principal meta, os produtores rurais. Com uma linguagem
eficientemente palpável, o Informe Agropecuário leva à classe produtora, merecedora de todo nosso apoio, o
desenvolvimento e a evolução para o setor agropecuário. Parabéns a esta Revista grandiosa e, especialmente, à
sua equipe editorial, muito competente, que sempre se dedicou inteiramente para que as publicações se tornassem exemplares.”

João Batista Ribeiro da Silva Reis
Pesquisador Irrigação e Drenagem
EPAMIG Norte

“A longevidade do Informe Agropecuário pode ser compreendida, entre outros motivos, pela excelência de seus
conteúdos ao longo desses 45 anos. Para o pesquisador, a Revista tem proporcionado a solução para divulgar os
resultados de pesquisa aos nossos principais clientes, atores das cadeias produtivas do setor agropecuário brasileiro. Dessa forma, o Informe Agropecuário transformou-se em valiosa fonte de conhecimentos que, embora
apresentados em linguagem técnica, baseiam-se em dados obtidos por meio de rigorosa metodologia científica.
A utilidade das informações contidas em suas edições pode ser explicada pela grande demanda, bem como pelo
número de citações dos temas abordados em todas as mídias. Independente de minha manifestação, o Informe
Agropecuário, como um dos principais produtos gerados pela EPAMIG, fala por si mesmo e me orgulho em ter
participado de algumas de suas edições.”
Sára Maria Chalfoun
Engenheira-Agrônoma
Ex-pesquisadora EPAMIG

“O Informe Agropecuário é importante veículo de informações agropecuárias atualizadas pela diversidade de
temas tratados a cada volume e pela qualificação dos autores. É uma publicação bastante utilizada por produtores rurais, profissionais e comunidade científica das áreas agrárias. Trata-se de uma oportunidade para os
pesquisadores da EPAMIG tornarem públicos seus resultados de pesquisa, em uma linguagem acessível aos
leitores dos diferentes segmentos envolvidos na agricultura brasileira. Outrora como estudante, este foi muitas
vezes meu livro texto. Hoje, pesquisadora da EPAMIG, sinto-me orgulhosa em poder contribuir com o Informe
Agropecuário, com textos voltados à pós-colheita.”
Ariane Castricini
Pesquisadora Fitotecnia (Fisiologia da Produção)
EPAMIG Norte

“Conheci o Informe Agropecuário quando ingressei na Universidade Federal de Viçosa para cursar Agronomia
(1993), por ser fonte confiável e acessível aos estudantes, professores, agricultores, técnicos e público geral interessado no setor agropecuário. É um privilégio poder divulgar as pesquisas realizadas na EPAMIG por meio
desta publicação tão relevante. Foi especial participar da coordenação de duas edições sobre as espécies medicinais selecionadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, atendendo assim à demanda para o
desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a produção de plantas medicinais acessíveis aos agricultores,
e contribuindo para a saúde da população mineira.”
Maira Christina Marques Fonseca
Pesquisadora Produção Vegetal
EPAMIG Sudeste

“O Informe Agropecuário foi sempre uma referência nas minhas visitas à biblioteca. Como cada edição aborda
um tema específico, era a fonte de consulta preferida na época da faculdade, além de trazer uma vasta lista de
referências ao final de cada artigo para quem quiser se aprofundar no tema. Os artigos trazem informações
acadêmicas e resultados recentes de pesquisas, em linguagem acessível aos leitores, que incluem profissionais
das Ciências Agrárias, estudantes, produtores e o público em geral. É um importante veículo para divulgação
da pesquisa agropecuária e de sua importância na geração de empregos e renda. Já fui assinante da Revista por
vários anos. Hoje tenho orgulho de poder contribuir com seu conteúdo.”
Renata Vieira da Mota
Pesquisadora Ciência dos Alimentos (Uva e Vinho)
EPAMIG Sul

"Meu contato com a Revista Informe Agropecuário é totalmente didático. Utilizo como indicação de referência
bibliográfica e fonte de estudo aos meus alunos do Curso Técnico em Agropecuária e Cooperativismo do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo (ITAC). Os artigos desta renomada revista trazem resultados de
pesquisa e mostram tabelas e gráficos, o que facilita a atualização e o aprendizado.”
Ana Júlia Rezende do Sacramento
Pesquisadora Produção Animal
EPAMIG ITAC

“Tenho um grande prazer e orgulho de fazer parte da equipe de colaboradores do Informe Agropecuário, que
considero uma importante fonte de conhecimentos e tecnologias para o setor agropecuário e para o País. A
proposta do trabalho em rede, de forma colaborativa, com instituições e empresas na área de pesquisa, extensão
rural, com a academia, e com outros setores ligados à agropecuária, explorando um tema específico em cada edição, é uma marca e um diferencial da Revista Informe Agropecuário, permitindo explorar abordagens diferentes
e ao mesmo tempo complementares, com profundidade e uma linguagem mais acessível ao leitor.”
José Mário Lobo Ferreira
Pesquisador Agroecologia
EPAMIG Sede

