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ovinos

Alternativa para diversificar renda
Wallisson Lara Fonseca

A

criação de ovinos tem-se
mostrado uma boa
alternativa de renda e de
diversificação para os produtores
rurais. O consumo da carne
de cordeiro no Brasil ainda é
bem modesto, beira 1 quilo por
pessoa ao ano, entretanto tende a
aumentar.
De 2001 a 2014, o rebanho efetivo
brasileiro cresceu 20,34%, alcançando 17,6 milhões de cabeças. Em
Minas Gerais, neste mesmo período,
o crescimento foi ainda mais expressivo, chegando a 60,73%, com 209,6
mil cabeças. Já em 2015, segundo dados preliminares do IBGE, o rebanho
mineiro teve uma evolução de 3,84%,
alcançando 217,6 mil cabeças.

Espaço para crescer
Embora o incremento na produção tenha sido pujante, Minas Gerais
representa apenas 1,2% do rebanho
brasileiro. A distribuição regional
de animais é bem equilibrada: 18%
da criação estão no Triângulo; 17%,
no norte de Minas; 15%, nos vales
do Jequitinhonha e Mucuri; 11%, na
região central; 11%, no sul de Minas,
e 11%, no vale do Rio Doce.

O setor produtivo tem apresentado números crescentes e consistentes
e o mercado interno tem demonstrado um valor nominal significativo
para a carne de cordeiro: em torno
de R$ 17,03/kg da carcaça – variação
positiva de 74,6% quando comparada
com a carne bovina.
A balança comercial para a carne
ovina é deficitária, até porque o Brasil
não exporta carne de cordeiro. No
período de 2005 a 2015 a variação
das importações em receitas foi de
312,4% (US$ 45,7 milhões) e o volume 56,9% (7,39 mil toneladas). Essas
importações têm origem em países da
América do Sul, tais como Uruguai
(89,1%), Chile (5,3%) e Argentina
(4,5%).
As perspectivas para a cadeia
produtiva da ovinocultura são favoráveis no Brasil. Dados da FAO (Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura) e MDIC
(Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior) apontam crescimento na produção de 3,2%
e no consumo de 0,3% até o ano de
2024. Neste período a previsão é de
que as importações tenham queda
de 25,2%.

Na direção da
oportunidade
Ainda que os números sejam favoráveis, é necessário que a cadeia

produtiva se organize para promover
o crescimento e o desenvolvimento
da ovinocultura brasileira, pois 78%
da população nacional consomem
pouco ou raramente a carne ovina.
A organização da cadeia produtiva
começa pelo pecuarista, com a gestão
de sua propriedade, indicadores zootécnicos e econômicos apurados. É
necessário garantir produtos dentro
dos padrões aceitáveis de qualidade,
ofertando animais precoces em quantidade, com foco na maciez, suculência e sabor da carne ovina. Nesse
sentido, o Sistema FAEMG tem oferecido cursos, por meio do SENAR
MINAS, para auxiliar os produtores
a se profissionalizarem ainda mais.
Cabe ao setor primário fomentar
a produção e, com isso, ofertar aos
frigoríficos produtos acabados em
quantidade e qualidade (padronizada), para que atendam à escala de
abate e possibilitem oferta suficiente
para criar o hábito de consumo nos
brasileiros.
Também não se pode esquecer
de que o marketing é ferramenta
estratégica para o desenvolvimento
da ovinocultura, pois é necessário
difundir os benef ícios e a qualidade
da carne de cordeiro como uma fonte
de proteína de qualidade e saudável.
* 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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milho

Escalada do preço
Aline de Freitas Veloso*

A

estimativa para a atual safra
de grãos mineira, até o mês
de abril, aponta para um recorde
de produção: são esperados mais
de 13 milhões de toneladas. As
chuvas abundantes do verão,
diferente do que vinha ocorrendo
nos últimos anos, possibilitaram
boa produtividade na primeira
safra.
Um dos destaques é a produção de
milho, que no estado está estimada
em 7,1 milhões de toneladas. Para
o Brasil a expectativa é da segunda
maior colheita da história (primeira e
segunda safras juntas) – 81,2 milhões
de toneladas, segundo o IBGE.
Analisando apenas essa informação poderia imaginar-se um mercado
inundado de milho e a preços baixos.
Porém, está faltando milho, especialmente para as cadeias produtivas de
suínos e aves, que têm sua alimentação baseada no cereal.
A situação no país destoa da do
resto do mundo: os preços médios
aumentaram mais de 70% desde junho passado, enquanto no mercado
internacional o preço do milho está
em baixa devido à boa oferta e custando menos da metade dos valores
praticados no auge da crise da safra
2012/13 (quando ocorreu quebra de
safra dos EUA).
O cenário é surreal para o produtor de milho, que vê seu produto
extremamente valorizado, por conta
da depreciação cambial e o aumento
significativo da demanda, seja para
exportação ou para abastecimento
das cadeias pecuárias no Brasil.

No ano passado houve recorde
nas exportações, chegando a mais de
29 milhões de toneladas, e este ano,
apenas nos 4 primeiros meses, 12,2
milhões t. Grande parte da segunda
safra, que ainda será colhida e já sente
os reveses do clima (com perdas em
alguns locais por falta de chuvas em
abril), foi comercializada antecipadamente. No Mato Grosso, principal
produtor, mais de 60% já tinham sido
comercializados ainda em março.

PECUÁRIA
Se o cenário é positivo para o
produtor de milho, para os setores
de consumo é negativo. As cadeias
produtivas de aves, suínos e pecuária
bovina (leite e corte) já enfrentam
desabastecimento em diversas regiões do país, chegando à perda de
animais, e também sofrem por não
conseguirem repassar o aumento do
custo dos insumos.

...

Em Minas Gerais, uma forçatarefa entre associações
de produtores, Sistema
FAEMG e instituições
públicas está sendo
organizada para possibilitar
o abastecimento de milho
às regiões produtoras
de suínos e aves,
especialmente as regiões
central, Zona da Mata e sul.
Estratégias como a compra
coletiva e importação
do cereal estão sendo
estudadas.

...

POLÍTICA PÚBLICA
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), após
a posse do novo ministro, sinalizou
para a comercialização de 660 mil
toneladas de milho dos estoques da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O grande problema
é a burocracia, pois as operações
de compra e venda pela companhia
devem ser autorizadas por quatro ministérios: Agricultura, Fazenda, Casa
Civil e Desenvolvimento Agrário.
Além disso, os cortes orçamentários estão sendo feitos a olhos vistos.
A ideia inicial é comercializar 160 mil
toneladas e, posteriormente, mais 500
mil t. Ao todo, os estoques de milho
da Conab somam 902,3 mil t, porém
a maior quantidade se encontra em
Sorriso (MT). A operação logística
para escoamento até as regiões Sul,
Sudeste e Nordeste levaria tempo, o
que os setores demandantes não têm.
Outra iniciativa do Mapa foi autorizar a importação de milho. A tarifa
de compras externas foi zerada para
negócios fora do Mercosul. A norma
valerá por um período de 180 dias,
para uma cota de 1 milhão de toneladas, e foi publicada em 22 de abril.
Apenas no decorrer dos próximos
meses se saberá se essas medidas foram suficientes. O que se vê, agora, é
a dificuldade de importação do milho
argentino – que é produzido nas áreas
que mais sofreram com os temporais
naquele país – e o aumento das nossas
exportações, por conta dos contratos
firmados antecipadamente.
* Mestre em Agronegócios (UFMS); economista
(Faculdades Newton Paiva) e bacharel em Gestão
do Agronegócio (UFV); coordenadora da Assessoria Técnica da FAEMG; área de atuação: crédito e
seguro rural, energia elétrica e análise econômica.
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cana-de-acúcar

É a hora da virada?
Ana Carolina Alves Gomes*

P

reços mais altos para o
açúcar e expectativa de uma
safra recorde permitirão que a
maior parte das usinas de cana
se recupere da crise financeira
vivida nos últimos anos.
Na safra passada, Minas Gerais
obteve desempenho excepcional em
moagem, com volume aproximadamente 10% maior do que no ano
agrícola anterior. Foram 65 milhões
de toneladas transformadas em 3,25
milhões de toneladas de açúcar e 3,08
bilhões de litros de etanol, sendo 2,04
bilhões de litros de hidratado e 1,04
bilhão de litros de anidro.
Naquele ciclo, a maior parte da
cana foi destinada à produção de
etanol (60,7%) devido aos incentivos governamentais: volta da CIDE
(Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico) e redução do
ICMS do etanol; e pela qualidade
na matéria-prima, que, com menor
quantidade de Açúcar Total Recuperável (ATR) – 132,91 kg/ton/cana,
era mais adequada à produção de
combustível.

SAFRA 2016/17
A previsão para este ano são números semelhantes à safra anterior,
pois não foi percebido aumento relevante da área plantada. Contudo,
até o momento, o clima tem sido
favorável para o cultivo de cana, com
melhorias na qualidade da matéria-prima e consequentes ganhos de
produtividade. Desta forma, mesmo
com uma safra similar em volume
poderemos ter maior quantidade de
produtos.
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Fonte: Caged / 2016.

Rumores de déficit de açúcar no
mercado externo têm movimentado positivamente os preços do
produto, além do câmbio favorável
para exportação. Isso pode motivar
as usinas a direcionar mais cana
para a sua produção.
Há ainda expectativas em relação ao fenômeno La Niña (oposto
do El Niño), com resfriamento das
temperaturas médias das águas do
Oceano Pacífico, que resultará em
estiagem nas regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul do Brasil. A carência
de chuvas poderá reduzir a produtividade agrícola da cana, mas, por
outro lado, melhora o ATR. Caso se
confirme essa influência climática,
será mais um fator para influenciar
a destinação de cana para a produção de açúcar.
Já para o etanol espera-se manter os bons níveis produzidos no
ciclo passado, pois, com o início
da safra, o combustível voltou a
ser competitivo nas bombas do
estado.

EMPREGO
De acordo com dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no primeiro trimestre de
2016 o setor sucroenergético apresentou leve crescimento nas contratações
em Minas. Foram 6.282 novos postos
de trabalho – número superior em
1,15% ao mesmo período de 2015.Vale
destacar que a safra iniciou-se em abril,
apresentando tendências de crescimento no número de contratações,
uma vez que para colher e processar a
cana-de-açúcar é preciso mão de obra.
Ao longo dos últimos sete anos, o
setor vem sentindo amargamente os
reflexos da crise de 2009 e tem reduzido drasticamente o número de postos
de trabalho. A expectativa é que nesta
safra (2016/17) o cenário se altere e
que possamos gerar cada vez mais
oportunidades.
* 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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fruticultura

Produção no sul de Minas
Caio César Coimbra*

SANIDADE

BOAS PRÁTICAS

A

Um grande desafio para o cultivo
de tangerina na região sul-mineira é
também um problema comum em
outros estados do país: o greening.
Transmitida por um inseto chamado “psilídeo”, Diaphorina citri,
a doença bacteriana, causada pelo
Candidatus liberabacter, é uma das
mais destrutivas para a citricultura.
A bactéria multiplica-se e é levada
por meio do fluxo da seiva para toda
a planta que, quando contaminada,
gera frutos secos e impróprios para
o consumo. As árvores infectadas
devem ser imediatamente arrancadas e incineradas, pois são fonte de
inóculo que pode ser transmitido
para outras plantas pelo inseto
vetor.
Quanto à cultura do morangueiro, o principal problema enfrentado
pelos produtores no sul de Minas é
a má qualidade das mudas disponíveis. O baixo vigor das plantas e
a presença de enfermidades fazem
com que muitas vezes, antes mesmo
do plantio, a muda morra, gerando
elevados prejuízos. Tal fato é reflexo da produção ilegal e ausência
de certificação, muitas vezes por
desconhecimento por parte dos
produtores.

Quando houver suspeita de greening
no cultivo de tangerina, além das medidas
fitossanitárias citadas acima é necessário
informar a ocorrência da doença ao IMA
(Instituto Mineiro de Agropecuária) para
que as medidas cabíveis sejam efetivamente tomadas.
No cultivo do morangueiro é necessário que a muda comercializada seja
certificada e que os produtores sigam a
legislação vigente. O produtor de mudas
deve ser inscrito no Registro Nacional
de Sementes e Mudas – Renasem. Se a
produção for de “mudas para uso próprio”,
independentemente de a cultivar estar
protegida ou não pela lei de patentes, é
necessário que a área de produção seja
declarada ao Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O
comunicado deve ser feito por meio do
formulário “Declaração de Inscrição de
Área” (Anexo XXXIII) e protocolado na
unidade mais próxima do Ministério.
A FAEMG, em parceria com o Sindicato
dos Produtores Rurais de Campanha e instituições como o IMA, a Seapa, a Epamig
e o Mapa, entre outras, desenvolve projeto
no município para o controle do greening
e está disponível para orientar produtores
sobre as questões abordadas no texto.

fruticultura está entre
as mais importantes
atividades agrícolas do sul
do estado. Devido ao clima
peculiar, frutas de regiões mais
frias tais como ameixa, pêssego
e uva para a produção de vinho,
entre outras, são cultivadas com
sucesso. Também merecem
destaque os plantios de
tangerina e morango.
A produção de tangerina é fundamental para a economia de alguns
municípios, como Campanha e Belo
Vale. Juntos, eles produzem volume
superior a 76 mil toneladas do fruto,
o que equivale a cerca de 40% de
toda a produção mineira, e possuem
área cultivada de 2.720 hectares,
segundo o IBGE.
Já o morango, fruto cultivado
com relativa facilidade em regiões
de clima temperado, subtropical e
clima tropical de altitude, é plantado por cerca de 6 mil produtores.
A área de plantio ultrapassa 1,6
mil hectares e a produção gira em
torno de 72 mil toneladas, segundo
o IBGE/GCEA.
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* Engenheiro agrônomo (UFV ); practitioner em
Programação Neurolinguística (PNL); área de atuação:
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