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Projeto Forrageiras para o Semiárido – Pecuária Sustentável
Parceria entre o Sistema CNA e a Embrapa para pesquisa,
validação e recomendação de plantas forrageiras tropicais
tolerantes à seca e seu uso racional:
• Lançamento do aplicativo Orçamento Forrageiro;
• Implantação das centrais de monitoramento
meteorológico em todos os estados do Nordeste, além
de Minas Gerais; e
• Capacitação para os técnicos do Projeto

8 Associações de Raça
operando na Plataforma
de Qualidade CNA

13

Unidades de Referência
Tecnológicas – URTs com
infraestrutura Implantada

13

Estações meteorológicas
instaladas; e
Início da coleta de dados nas
URTs da BA

Certificadora ICNA

• Associação Brasileira de Angus
• Associação Brasileira de Hereford e Braford
• Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos

Visa oferecer ao produtor rural um
selo de qualidade aos seus
produtos, oriundo de uma
certificadora intimamente ligada
ao meio rural.

• Associação
• Associação
• Associação
• Associação
• Associação

A primeira ação foi o
desenvolvimento da Plataforma de
Qualidade CNA que está realizando
a gestão dos Programas de
Certificação de Raças Bovinas.

da Raça Wagyu
Brasileira de Criadores de Devon
Brasileira de Criadores de Charolês
Brasileira de Brangus
Brasileira de Produtores Orgânicos
dos Criadores de Nelore do Brasil

Sistema Integrado de
Registro de Agrotóxicos:
O projeto tem como objetivo integrar o registro
de agrotóxicos em uma única plataforma.
Atualmente o registro de agrotóxicos é
realizado separadamente pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis.

• Diagnóstico do atual
sistema de registro
• Experiências Internacionais
• Levantamento de Requisitos
• Especificação do Sistema

O ICNA por meio do Núcleo de Integração
Profissional Rural realizou 6 processos seletivos
nas Administrações Regionais do SENAR e
promoveu a integração entre estudantes e
empresas através do programa de estágio.

INSTITUTO CNA
PERSPECTIVAS 2018

No segundo ano do Projeto Forrageiras para o
Semiárido – Pecuária Sustentável, estão as
seguintes ações:
• Lançamento e operacionalização do portal web;
• Divulgação dos primeiros resultados;
• Disponibilização dos dados meteorológicos; e
• Realização de dias de campo

Operacionalização
do Protocolo
União Europeia.
Ampliação dos protocolos de
rastreabilidade na Plataforma
de Qualidade CNA.

• Disponibilização dos

dados meteorológicos
dos municípios; e

• Divulgação de resultados

Certificadora ICNA
Implantação do Protocolo União
Europeia que permitirá aos
pecuaristas brasileiros acesso ao
mercado europeu de carne bovina,
com mais autonomia.
Divulgação da certificadora ICNA às
Associações de produtores rurais
brasileiros, visando buscar novos
protocolos que beneficiem o meio rural

Sistema Integrado de
Registro de Agrotóxicos:
De posse dos
pré-requisitos para o
novo sistema, o ICNA irá
desenvolver o software
que realizará a integração
com os 3 órgãos
envolvidos.

• Desenvolvimento do Sistema
• Redução no tempo de registro
de Agroquímicos
• Transparência no processo

Realização de 8 processos seletivos para
Administrações Regionais do SENAR, ampliação
do programa de estágio, implantação do
programa de Aprendiz e início do programa de
certificação por competência.

