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População das 
explorações pecuárias

Fonte: CIDASC

* Suínos comerciais

Espécie
Rebanho 

efetivo

Aves 205.672.522

Suínos 6.849.182

Bovinos 4.375.299

Ovinos 304.461

Caprinos 44.720

Equinos 131.343

Bubalinos 11.217

SOMOS O ESTADO DA PROTEÍNA ANIMAL.SOMOS O ESTADO DA PROTEÍNA ANIMAL.



PRODUÇÃO: 3 MILHÕES t/ANO

CONSUMO: 6 MILHÕES t/ANO

DÉFICIT DE 50% OU 3 MILHÕES t/ANO

SC é 8º estado produtor, porém o 2º  maior consumidor  
de milho do Brasil

A agroindústria de SC traz cerca de 3,5 milhões de toneladas ano
de milho.

O Milho em Santa Catarina. 
Desafios para fechar a equação...

O Milho em Santa Catarina. 
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-O milho no mercado interno  encontra-se disponível, em 
média, a mais de 1.100 km da região Oeste Catarinense.

-O transporte de caminhão apresenta-se viável para uma  
distância média de 500 km.

-Existem oportunidades de integração com as regiões 
produtoras da Argentina  e  Paraguai a uma distância  de 
Chapecó inferior a 500 km.

A integração transfronteiriça é importante para 
o agronegócio catarinense!

A integração transfronteiriça é importante para 
o agronegócio catarinense!



DemandaDemanda





-A Província de Misiones objetiva realizar obras de 
conexão com o Paraguai na Região de Eldorado (ponte) e 
Posadas (porto), disponibilizando modais de transporte 
com  infraestrutura rodoviária, ferroviária e fluvial. (O Milho  

da Argentina é transportado de navio para atender a demanda brasileira).

-A Região Leste do Paraguai produz milho, trigo e soja e já 
opera com empresas e cooperativas brasileiras tanto na 
exportação como na importação.( Fecoagro e cooperativas singulares 

operam  via transporte rodoviário).

OportunidadesOportunidades





• BRASIL                                    33%

• CHILE                                      41%

• URUGUAI                               10%
(Fonte Rede Alice 2016)

Países de destino do milho do Paraguai - 2016Países de destino do milho do Paraguai - 2016



Cámara Paraguaya de 
Exportadores y 

Comercializadores de Cereales
y Oleaginosas





-O Núcleo Estadual da Faixa de Fronteira de Santa Catarina (NFSC), 
em cumprimento ao Plano de Desenvolvimento e Integração 
Fronteiriço (PDIF/SC),  criou a câmara técnica de Assuntos 
Internacionais para o tratamento de questões transfronteiriças. 
(Decreto  Estadual n° 936/2016 )

-Fórum da Mesorregião da Fronteira do Mercosul, discute a união 
de esforços entre as regiões do Sudoeste do Paraná e Oeste de 
Santa Catarina, com vistas aos avanços no  processo de integração 
transfronteiriça. (Evento programado para abril 2017).

-O Fórum de Competitividade do Oeste Catarinense demanda em 
seus documentos reivindicatórios a  viabilização das  operações  de 
entrada de cereais provenientes da Argentina e  Paraguai via 
Dionísio Cerqueira e Paraíso.(Documento já entregue ao Sr. Governador).

Ações em andamentoAções em andamento



-Criação da Câmara de Comércio Argentina e  Santa 
Catarina em Chapecó. (Fecomércio, SICOM,  Consulado da República 
Argentina em Florianópolis).

-O assunto estará mais uma vez na pauta do evento Mercosul 
Cidadão,  a realizar-se em abril de 2017, em Chapecó/SC,  com 
articulação de lideranças  politicas e empresariais dos países 
envolvidos.

-A Fecoagro já comercializa insumos com as cooperativas do Paraguai 
e mantém forte relação com seus líderes.

-Acordo de cooperação entre  a Província de Misiones e o Estado de 
Santa Catarina, em estágio avançado.

Ações em andamentoAções em andamento



• Demandas do encontro entre Santa Catarina e 
Misiones, em Dionisio Cerqueira, em 2016.

• Demandas do Workshop realizado no âmbito da feira
Mercoagro 2016, em Chapecó.

• Demandas do Comitê de Fronteira evento em
Dionísio Cerqueira, em 2016.

Ações em andamentoAções em andamento



Trânsito internacional via Dionísio Cerqueira:

-Situação da Aduana de Cargas Integradas (ACI): a aduana 
argentina solicita que a Receita Federal do Brasil respeite o 
horário de funcionamento acordado pelo Mercosul;

-A Argentina solicita que seja aumentada a área do 
estacionamento para carretas no lado brasileiro objetivando 
reduzir o tempo gasto com os serviços de liberação;

-O Núcleo Estadual de Faixa de Fronteira (NFSC) solicita a 
implantação de sistema similar ao existente no Passo 
Internacional Santo Tome/São Borja e que a Polícia Federal 
efetue os controles na ACI.

Ações necessáriasAções necessárias



Implantação de estrutura aduaneira no município de Paraíso 
(SC) e São Pedro (Misiones) :

-Liberação da ponte atual sobre o Rio Peperi-

Guaçu ligando as cidades de Paraíso e São Pedro;

-Construir obras complementares para o estabelecimento 
da aduana com postos da Polícia e da Receita Federal e  de 
inspeção e segurança sanitária.

-Instalação de estrutura  aduaneira, disponibilidade de 
efetivo operacional e integração de processos, tal como o 
existente em São Borja (RS)  e São Tome (Argentina).

Ações necessáriasAções necessárias



Nova ponte internacional sobre o Rio Peperi-Guaçu ( Paraíso/ 
Brasil e São Pedro/ Argentina) - Decreto Federal nº 8.699/2016.

-Construir a ponte internacional sobre o Rio 
Peperi-Guaçu, entre as cidades de Paraíso e São 
Pedro, em concordância com o Decreto nº 
8.699/2016. (DOU 29 mar. 2016. Seção 1, p. 03).

Ações necessáriasAções necessárias



• Fortalecer a integração produtiva  eleva o grau de 
competitividade dos territórios.

• A eficiência da conexão logística intraterritórios
fortalece as cadeias produtivas do agronegócio, do 
turismo e o comércio entre os  três países.

• O Estado de Santa Catarina e a  Província de Misiones  
ganham em robustez pelo fortalecimento e conexão 
entre  os modais dos três países.

• O nível de  urgência e de  importância dada pelos 
agentes envolvidos, poderá resultar na  sustentação ou 
no desaparecimento de milhares de empregos e 
pequenos negócios.

PressupostosPressupostos



NÚCLEO ESTADUAL DA REGIÃO DA FAIXA DE FRONTEIRA DE SC

NFSC 

Obrigado.


