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CANA-DE-AÇÚCAR

Maior produtividade, menor custo

RENOVAÇÃO
Vale destacar que quanto melhor a produtividade do canavial, menor o custo e, consequentemente,
maior a remuneração do produtor. Assim, investir
em variedades adaptadas à região e, agora, ao novo
sistema produtivo – a mecanização – torna-se fator
imprescindível para se continuar na atividade.
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Para a safra atual, espera-se que as margens
voltem a ser positivas, uma vez que vem sendo
registrada recuperação do preço médio pago
ao produtor. O cenário está melhorando, com
fornecedores mais eficientes (aqueles que sobreviveram à crise); com mercado dos produtos da
cana-de-açúcar aquecido (etanol, como combustível, e açúcar, na esfera internacional); e ainda as
possibilidades para a bioeletricidade.
Mas, mesmo nesse turbilhão de oportunidades, ainda é dif ícil para o produtor obter rentabilidade no cultivo da cana-de-açúcar. O trabalho
no campo é árduo e é necessário alcançar melhor
produtividade, readaptar-se às novas tecnologias
e sempre buscar conhecimento.

2007/08

elevação dos custos de produção no
campo foi sentida nas últimas safras.
Segundo levantamentos realizados pelo
Campo Futuro/Cana-de-açúcar, projeto
da CNA (Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil), o custo na região
de expansão (Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás)
tem sido superior à receita há quatro
anos. A queda, na verdade, é anterior a
esse período, a exceção foram as safras
2010/11 e 2011/12, que registraram
melhores cotações.
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EVOLUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR (R$/t)

R$/t

Ana Carolina Alves Gomes*

Fonte: Consecana/Conab

Seis passos são fundamentais para a
escolha da variedade da cana:
1) Ambiente edafoclimático de produção;
2) Época de colheita / blocos de colheita
(precoce: abril-junho / média: julho-setembro / tardia: outubro-novembro);
3) Desempenho em plantio mecanizado;
4) Florescimento: estímulo/diferenciação (que pode causar prejuízo devido
à isoporização);
5) Tolerância à seca;
6) Concentração vegetal (resistência a
pragas e doenças).
Há que pensar e produzir mais em
menos, ou seja, mais cana em menor área;

alcançar produtividade de três dígitos.
Para isso, é preciso incorporar novas
variedades, aquelas que aumentam
a população por área à medida que
se corta e aquelas que sejam aptas a
mecanização.
A boa combinação de variedade,
manejo adequado, clima e solo é garantia de melhor produtividade.

* Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Unioeste) e bacharel em Gestão do Agronegócio
(UFV); coordenadora do Programa Café + Forte;
área de atuação: silvicultura, café e cana-de-açúcar.
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TRIPANOSSOMOSE

A responsabilidade do produtor
Wallisson Lara Fonseca*

A

ocorrência da
tripanossomose bovina em
Minas Gerais tem preocupado
os pecuaristas. A doença tem
alto índice de mortalidade
e, neste ano, já foi registrada
em rebanhos no sul e sudeste
do estado. Sem o remédio
disponível, a enfermidade
ganhou forças no estado a partir
de 2012.
Ao longo de 2013, o IMA (Instituto
Mineiro de Agropecuária) recebeu notificações da doença vindas de todo o
estado, envolvendo 1.891 bovinos, em
22 propriedades. A parasitose foi confirmada em 169 animais, 50 morreram.
Os números podem ser muito maiores,
uma vez que as notificações não são
obrigatórias e muitos produtores não
as fazem.
O tripanosoma é um protozoário
que atinge a corrente sanguínea e seus
nutrientes. Descoberto no continente
africano, já se alastrou pelo mundo. A
doença leva o animal a um rápido quadro
de emagrecimento e anemia. Também
são sintomas: febre, letargia progressiva
(animais ficam deitados por muito tempo), lacrimejamento, entre outros.

PREJUÍZOS
O rebanho mineiro, caracterizado
pelos excelentes índices leiteiros e genéticos, vem sofrendo danos. A doença causa
sérios prejuízos socioeconômicos, sanitários e ambientais devido à mortalidade,
retardo do crescimento, diminuição da
produção leiteira e de carne, abortos,
gastos com diagnósticos e tratamentos,
quarentena de áreas atingidas, restrição
de compra de animais de áreas endêmicas etc.

TRANSMISSÃO
Na América do Sul a espécie em prevalência no rebanho bovino é a Trypanosoma vivax, que pode ser transmitida
de forma direta – mutucas hematófagas
(alimentam-se de sangue) – e indireta
– transmissão acidental (uso de agulha
contaminada em vários animais, que foi
a principal causa da disseminação da
doença em Minas Gerais).

PROFILAXIA, TRATAMENTO
E CONTROLE
É preciso traçar objetivos para cura e
prevenção. Uma das dificuldades enfrentadas pelos pecuaristas mineiros era a
aquisição de remédios com ação curativa
e preventiva. Muitos medicamentos são
proibidos no Brasil, pois não possuem
estudos suficientes sobre o resíduo que
pode ficar no leite e qual a sua ação no
organismo dos humanos.
Para combater a doença, o Mapa
aprovou a importação do Vivedium,
um medicamento considerado eficaz. A
autorização foi concedida após apresentação ao Ministério de laudo elaborado
pelo Grupo Técnico de Sanidade Animal,
constiuído pela CNA, com a participação
de técnicos das Federações, inclusive da
FAEMG. Foram três anos de discussões,
participando o Sistema FAEMG, a CNA,
o IMA, a UFMG, o Mapa e o CRMV-MG (Conselho Regional de Medicina
Veterinária e Zootecnia), para viabilizar
a importação do medicamento.
Antes da liberação, muitos pecuaristas recorriam a medicamentos contrabandeados para tratar o rebanho, já que
no Brasil não existiam opções. Além dos
riscos sanitários devido à procedência
duvidosa, o custo com o tratamento
clandestino era elevado.
Agora, o Vivedium está sendo comercializado em toda Minas Gerais,
nas principais lojas agropecuárias. Está
disponível nas versões de 1 e 4 gramas. O
produtor pode tratar, respectivamente, 2
e 8 animais com 550 quilos de peso vivo.

O preço pode variar de acordo com o
estabelecimento. Em média, a versão de
1g custa R$ 145,00 e a de 4g, R$ 330,00.
Vale ressaltar que não há exigência de
receituário para adquirir o produto.

CAUTELA
O medicamento é eficaz, mas se não
for utilizado corretamente pode perder
a eficiência e tornar o Trypanosoma vivax resistente. Nossa indicação é que o
produtor só o utilize nos animais após o
diagnóstico ser confirmado e com o acompanhamento de um médico veterinário.
O pecuarista ainda deve ficar atento ao período de carência para abate e
ordenha dos bovinos medicados, pois o
consumo humano de carne e leite proveniente desses animais deve aguardar
30 e 3 dias, respectivamente. O controle
biológico dos vetores (moscas) também é
necessário para reduzir os surtos e pode
ser feito com pulverização no gado e por
meio de armadilhas.

...

Dada a importância e a
essencialidade da proteína
animal bovina para a
alimentação humana e,
também, devido à relevância
econômica para todos os elos
do setor produtivo, cabe ao
pecuarista atentar para o
manejo do rebanho e focar
na gestão da propriedade,
vislumbrando margem
positiva na atividade
e, consequentemente,
perenidade do negócio.

...

* Zootecnista (UFV), especialista em Bovinocultura
Leiteira (Ufla); MBA em Gerenciamento de Projetos
(FGV); coordenador do Programa Balde Cheio em Minas Gerais (FAEMG); área de atuação: pecuária.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Participar é imprescindível
Ana Paula Mello*
Carlos Alberto Oliveira**
Guilherme da Silva Oliveira***

E

m Minas Gerais há diversos
Conselhos, Câmaras e
Comitês gestores que exercem
o papel fundamental de
conexão entre o poder público
e os anseios da população,
permitindo a participação dos
cidadãos na definição de políticas
públicas. Portanto, é essencial
que a voz do produtor rural e
os interesses do setor estejam
presentes.
Esses organismos são espaços de decisão com composição plural e paritária
entre o estado e a sociedade, incluindo-se
aí setor produtivo e organizações civis
(ONGs, instituições de ensino e pesquisa,
entre outros).
Possuem natureza consultiva e/ou
deliberativa, com função de formular e
controlar a execução de políticas públicas
setoriais, elaborando normas, concedendo licenças, anuências e autorizações,
definindo compensações, arbitrando
conflitos, entre diversas atribuições
próprias de cada uma dessas instâncias
participativas.
É nesses colegiados que os setores
da sociedade são protagonistas nos processos decisórios de políticas públicas,
principalmente nas questões de meio
ambiente e recursos hídricos.

FORMAÇÃO
No governo, a indicação dos membros é feita pelo chefe do poder executivo,
e no caso da sociedade civil ocorre indicação ou eleição, conforme regimento.
Por exemplo, nos comitês de bacias
hidrográficas os representantes de cada
segmento são eleitos por seus pares (sindicatos, entidades e organizações não go-

vernamentais, associações etc.). Assim,
para ocupar uma vaga do segmento de
“usuários de água”, o setor agropecuário
necessita ter representantes presentes e
habilitados para compor votação.

PRESENÇA
Hoje a FAEMG participa de mais
de 120 instâncias do poder executivo
estadual. Desses, aproximadamente 40
são ligados à questão ambiental e de recursos hídricos, para representar o setor
agropecuário e florestal na promoção de
um ambiente favorável aos negócios, à
competitividade e ao desenvolvimento
sustentável.
São grupos de trabalho, câmaras
técnicas, comissões, comitês e conselhos
que envolvem diversos representantes do
setor agropecuário e florestal tratando de
temas como cultura, educação, política
econômica, política agrícola, regulação
econômica, saúde e segurança no trabalho, mudanças climáticas, políticas
ambientais e de recursos hídricos, entre
outros.

RELEVÂNCIA
Existe um grande desafio para que
o setor agropecuário ocupe de forma
ampla e organizada esses espaços em
nível municipal e regional. Os Codemas
(Conselhos Municipais de Meio Ambiente), Comitês de Bacias Hidrográficas e
Conselhos Consultivos de Unidades de
Conservação, em muitos casos, carecem
da participação do setor, e cabe aos sindicatos e demais lideranças rurais ocupar
esses espaços.
Essa representação deve ser forte,
articulada e capacitada, para que tome
decisões conscientes e estabeleça um diálogo construtivo com o estado e demais
organizações da sociedade civil, de forma
a acompanhar e formular políticas públicas que promovam o desenvolvimento
sustentável.
A cobrança pelo uso da água, por
exemplo, é um instrumento previsto em
lei, mas sua implementação e metodologia de cobrança são definidas pelo res-

pectivo comitê de bacia. Já os conselhos
consultivos de unidades de conservação,
como APAs (Áreas de Proteção Ambiental), definem regras para uso ou não uso
do seu território, e propriedades rurais
que estiverem fora dessas determinações
acabam sofrendo as consequências e
sendo penalizadas.

...

CHAMADO

É imprescindível que o setor
faça parte do processo
decisório e que o nível da
participação evolua. A
atuação também deve ser
vista como uma intervenção
positiva nas políticas públicas,
com fortalecimento do setor
nas tomadas de decisão.

...

Os sindicatos têm na FAEMG um
importante ponto de apoio, e dada a
quantidade de municípios e instâncias
representativas é fundamental que exerçam a participação de forma cada vez
mais intensa e qualificada.
O setor rural deve conscientizar-se do
seu direito e do seu dever de participar
da gestão pública, visto que esta participação é essencial para a promoção, de
uma maneira interativa, do equilíbrio de
interesses entre o setor produtivo, primeiramente, e desses entre o governo e
a sociedade civil.
*Engenheira ambiental, especialista em gestão ambiental e mestranda em engenharia ambiental; coordenadora da Assessoria de Meio Ambiente da FAEMG;
área de atuação: meio ambiente, recursos hídricos,
mudanças climáticas.
**Economista (PUC Minas) e advogado (UFMG); analista ambiental da FAEMG; área de atuação: meio ambiente, recursos hídricos, mudanças climáticas.
***Engenheiro agrônomo (UFV); analista ambiental
da FAEMG; área de atuação: meio ambiente, recursos
hídricos, mudanças climáticas.
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ORGÂNICOS

Dificuldades e oportunidades
Caio César Coimbra*

A

preocupação com a
saúde nos dias atuais é
cada vez mais recorrente na
sociedade: desde a prática
regular de exercícios f ísicos
até a alimentação saudável.
Quanto aos alimentos, existem
aqueles que são produzidos de
forma convencional, utilizando
produtos sintéticos, e os mais
naturais, os chamados orgânicos.
É um mercado promissor que
ganha adeptos a cada dia.

PRODUÇÃO
A produção orgânica de alimentos
tem vários fatores peculiares que a diferencia da convencional. O uso de produtos fitossanitários é um deles. Nela, não é
permitido o combate a pragas e doenças
com os químicos que existem no mercado. Os produtores utilizam inimigos
naturais, extratos vegetais e óleos, como
por exemplo, o óleo de nim (neem). Para
controlar plantas daninhas é utilizada a
capina mecânica.
Esse é um dos principais fatores que
elevam o custo de produção, pois a quantidade de mão de obra necessária é muito
maior do que no cultivo convencional.

O uso de sementes transgênicas para a
semeadura da lavoura é rigorosamente
proibido, assim como fertilizantes sintéticos.
São utilizadas sementes convencionais e para a fertilização das lavouras
os produtores orgânicos usam esterco
animal e/ou técnicas de adubação verde.
Esta é realizada por meio do cultivo de
plantas específicas, principalmente leguminosas. Cultivada em rotação ou nos
intervalos da cultura principal, a mucuna
preta, mucuna cinza, mucuna anã, Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis,
lablabe, feijão-de-porco e feijão-guandu
são as principais leguminosas utilizadas.
Cada uma apresenta uma característica
específica no fornecimento de nutrientes
para as lavouras orgânicas.
Na produção animal é ainda mais
complexo. Há a necessidade de substituição de medicamentos alopáticos por homeopáticos e tratamentos preventivos no
manejo do rebanho. Além disso, todos os
insumos utilizados na alimentação, como
o milho, também devem ser orgânicos.

COMERCIALIZAÇÃO
Em lojas e mercados que comercializam produtos orgânicos, estes devem
estar identificados com selos emitidos
por certificadoras credenciadas pelo
Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Em feirinhas, o
produtor que estiver cadastrado no Mapa
e ligado a alguma organização de controle
social pode comercializar sua produção

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural AR-MG
FAEMG – Presidente: Roberto Simões
SENAR MINAS – Presidente do Conselho Administrativo: Roberto Simões
Superintendente: Antônio do Carmo Neves
INAES – Superintendente: Pierre Santos Vilela
EDITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Tel: (31) 3074-3105 – revista@sistemafaemg.org.br
Assessor de Comunicação Social: Lauro Diniz
Jornalistas: Ciara Albernaz, Flávio Amaral, Janaína Rochido, Ludymila Marques,
Maria Teresa Leal e Silvana Matos – Estagiário: Thiago Bethônico
Assessoria Técnica: Aline de Freitas Veloso (coordenadora), Ana Carolina Alves Gomes,
Caio César Coimbra e Wallisson Lara Fonseca
Assessoria de Meio Ambiente: Ana Paula Mello (coordenadora), Carlos Alberto Oliveira,
Guilherme da Silva Oliveira, Mariana Pereira Ramos e Rogério Brito Morais

sem o selo de identificação de produto
orgânico.

VERDADES E MITOS
Os produtos orgânicos são mais
naturais, motivo pelo qual são bastante
procurados. No entanto, no que se refere à maior concentração de nutrientes
comparada aos alimentos produzidos
de forma convencional, são necessárias
confirmações científicas. Veiculam-se
muitas informações levianas sobre os
benef ícios nutricionais dos orgânicos. O
consumidor deve ter o cuidado para não
ser enganado por informações de cunho
ideológico visando à demonização da
produção convencional.
Como pontos negativos existem dois
que são mais perceptíveis: os custos mais
elevados do alimento para o consumidor
final e a dificuldade de produção em
grandes propriedades, em grande escala.
O processo produtivo mais complexo faz
com que o custo de produção seja mais
elevado, sendo muitas vezes viável apenas em propriedades menores devido à
redução da necessidade de mão de obra.
Frutas e verduras devem passar por
processos de higienização com produtos
a base de cloro antes do consumo. Esse
fato é imprescindível para matar larvas
e bactérias presentes, já que não são
utilizados produtos fitossanitários no
processo produtivo.
* Engenheiro agrônomo (UFV); practitioner em Programação Neurolinguística (PNL); área de atuação:
fruticultura, olericultura e grãos.

Av. do Contorno, 1771 – Cep 30110-005 – Belo Horizonte, MG
Tels: (31) 3074-3000 e 3074-3074 – Fax: (31) 3074-3030
www.sistemafaemg.org.br – facebook.com/SistemaFaemg – Twitter: @sistemafaemg

