




colônias de café nas regiões de Araraquara
e Ribeirão Preto, SP, enquanto outros se
deslocaram para a capital paulista, onde
viraram operários na construção civil.

Anos depois, João e os filhos mudaram-
se para Buri, município vizinho a Itapeva,
onde arrendaram terras e se dedicaram
a sua própria agricultura. Nos primeiros
anos, trabalharam apenas com tração
animal, até comprar um trator Zetor, im-
portado da então Checoslováquia (o país
foi dividido em dois: República Tcheca e
Eslováquia). O financiamento da máqui-
na foi pago rapidamente porque a família
dava duro na roça dia e noite e prestava
serviço para outros agricultores. O plantio
bem-sucedido de batata, milho, arroz de
sequeiro e feijão possibilitou que a família
comprasse suas próprias terras em Taqua-
rivaí, na época distrito de Itapeva e atual-
mente município. Hoje, as terras fazem
parte da fazenda Água Clara, propriedade
de Nicolau, Ricardo e três irmãos.

Em 1980, Nicolau parou de plantar ba-
tata e continuou cultivando apenas feijão
com ajuda de Ricardo, o primogênito de
seus quatro filhos, nascido em 1970. O ra-

paz freqüentou a escola até completar o
terceiro ano colegial, não quis continuar
os estudos porque gostava mesmo era de
trabalhar e viver no campo, onde se de-
dicou ao aprendizado de lições práticas.
Lições que Ricardo está ensinando aos
quatros filhos - Ester, Daniel, Sara e Jo-
sué, de 12,10,8 e 6 anos, respectivamente,
que estudam em Itapeva, mas moram com
ele na fazenda. "Agente sempre dependeu
do feijão, ganhou e perdeu dinheiro com
a cultura. Em 1998, por exemplo, foi um
ano muito bom e uma saca era suficiente
para comprar uma tonelada de adubo. No
ano passado a fase de bons preços se repe-
tiu, mas uma tonelada de adubo já custava
o equivalente a quatro sacas", diz.

É que tradicionalmente os agricultores
brasileiros compram insumos de empre-
sas cartelizadas e vendem sua produção
num mercado de concorrência perfeita.
Como os preços do feijão aumentaram
muito no ano passado, quando a cotação
da saca chegou a bater em 300 reais na
região, os produtores plantaram mais
na primeira safra, explica o engenheiro
agrônomo Vandir Daniel da Silva, da Cati

- Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral de Itapeva. Dessa forma, a área na
primeira safra passou de 24.872 hectares,
em 2007, para 39.296 hectares, em 2008,
um incremento de 55%, sendo que em
50% da área cultiva-se feijão irrigado - os
produtores que cultivam feijão de sequeiro
não conseguem plantar em junho, julho,
agosto e até meados de setembro, pois são
meses secos e não chove na região. Mas
os que trabalham com irrigação plantam
nesses meses e colhem entre outubro e
novembro, quando a oferta está baixa no
mercado. Por isso, conseguem melhor co-
tação. No caso do feijão irrigado, o custo
de produção é mais alto e ultrapassa 80
reais por saca, por isso, além dos custos
com pivô central, é necessário adubação
mais eficiente.

No plantio direto, o custo de produção
é menor porque não precisa fazer aração
e gradagem da terra, mas apenas o revol-
vimento do solo para depositar a semen-
te e o adubo. "Além disso, a palhada da
cultura anterior protege o solo contra os
impactos dos raios solares, das gotas da
chuva e impede erosão na terra. Como a
palhada vai se decompondo e formando
matéria orgânica, o solo fica mais fértil e
segura os nutrientes na terra, essenciais
para o desenvolvimento da planta. E isso
também reduz custos, porque diminui a
necessidade de aplicação de adubo", diz o



agrônomo. De toda a agricultura paulista,
a região de Itapeva é a que mais utiliza o
plantio direto, que abrange 50% da área
plantada com feijão e 80% da área de soja
e milho. No caso do feijão irrigado, apenas
50% dos produtores usam o plantio direto,
já que em junho, julho e agosto faz muito
frio na região e a incidência de deposição
de geada em cima da palhada é maior, diz
o técnico da Cati. Como a palhada serve
como isolante térmico, não há troca de
temperatura de baixo para cima e isso pode
prejudicar o caule da planta e colocar em
risco a lavoura.

Há também muita quebra de safra por
causa da antracnose, doença favorecida
pelo clima frio e que se instala primeiro
na folha do feijoeiro e depois na bainha (a
vargem) do feijão, fazendo com que o grão
fique sem qualquer valor comercial. Para
combater a doença é preciso intensificar
a aplicação de agrotóxico, aumentando os
custos de produção, afirma Vandir.

Outro risco, segundo o agrônomo, é o
preço na hora da colheita, pois no mesmo
instante que a cotação está a 100 reais po-
de cair para 50 por causa da oferta. Nesse
caso, o produtor terá grandes prejuízos,

pois, se estocar o feijão por mais de 15 dias
depois de colhido, o grão escurece, perde
qualidade e é rejeitado pela dona de casa,
que procura feijão novo e branquinho.
Com custos de produção que totalizam 80
reais por saca,'a colheita na fazenda Água
Clara não é totalmente mecanizada. Por
causa do relevo acidentado, pelo menos
40% do corte do feijão é feito manualmen-
te, mas o restante do plantio e cultivo é
realizado com muita tecnologia, diz Ri-
cardo Ghirghi.

Para produzir milho, soja, trigo e fei-
jão, ele conta com 26 empregados fixos,



12 tratores, duas colhedeiras - três para
feijão - oito pivôs centrais, além de má-
quinas de pulverização e todos os outros
implementos necessários ao cultivo.

A família Ghirghi também está no ne-
gócio de comercialização e o responsável
é João, irmão de Ricardo, que compra a
produção de outros agricultores e presta
serviços de estocagem, beneficiamento e
secagem de grãos nos seis silos instalados
na fazenda, com capacidade para armaze-
nar 260 mil sacas de grão. Foi lá que Sér-
gio Martiniuk, de 53 anos, guardou 5 mil
sacas de milho produzido no ano passado,
quando colheu 7 mil sacas do produto, mas
vendeu apenas duas mil delas a 22 reais.
Depois de um ano, o preço caiu para 16
reais e ele se complicou financeiramente.
"Além do prejuízo, pago, para estocar, 15
centavos por saca mensalmente e ainda
arco com o custo da quebra técnica de 3%,
que ocorre com o grão armazenado", diz
ele. Dono de uma pequena proprie-
dade de 240 hectares, Martiniuk
também é produtor de feijão de
sequeiro e sua esperança era obter
pelo menos 120 reais pela saca do
grão que plantou em setembro e

será colhido agora. Mas dificilmente ele
conseguirá tal cotação porque em de-
zembro já há muito oferta de feijão novo
no mercado e a tendência é o preço cair.
Além disso, a produtividade da sua lavoura
é menor por não contar com sistema de
irrigação. No ano passado, o feijão planta-
do em setembro rendeu apenas 22 sacas
por hectare, pois não choveu durante o
período de cultivo.

As doenças e a possibilidade de chover
depois do feijoeiro ser cortado no campo
são as duas principais preocupações de
outro produtor tecnificado da região, o
holandês Jacobus Derks: "É que depois de
ser cortado, o feijão precisa ficar dois dias
no campo secando antes de ser recolhido
pela colhedeira e se chover o grão perde
a qualidade". Nascido em Weert, no sul
da Holanda, em 1950, Jacobus chegou ao
Brasil aos 3 anos e foi com a família para
a Holambra I, na região de Jaguariúna, no
interior de São Paulo, onde os pais Huber-
tus e Gertrudis criavam gado, frango,

dedicavam-se a citricul-
tura e ao cultivo de

arroz, algodão
e milho.

Depois de concluir o curso médio, em
1973, Jacobus Derks mudou-se para a Ho-
lambra II, em Itapetininga, onde plantava
milho, algodão, feijão e soja. Mais tarde
foi para a Itapeva, onde, com dois filhos
agrônomos, Tomas e Thiago, de 26 e 28
anos respectivamente, cultiva feijão irri-
gado, algodão, milho, soja e trigo. No ano
passado, ele plantou feijão em 250 hecta-
res, colheu 52 sacas por hectare, vendeu
a saca por 160 reais, mas gastou 100 reais
para produzir cada 60 quilos de feijão. Em
2008, Jacobus ampliou o plantio para 300
hectares, a produtividade foi mantida, mas
não conseguiu vender a saca do feijão por
mais de 100 reais e o custo de produção
continuou empatado.

E que além de quatro pivôs centrais,
cujo custo unitário de implantação é de 10
mil reais, o sistema agrícola utilizado por
Jacobus é totalmente mecanizado, do plan-
tio a colheita. Para isso, ele trabalha com
15 tratores, uns 20 implementos agrícolas
- plantadeira, ceifadeiras, recolhedoras, ba-
tedeira e pulverizadores -, compra semen-
te selecionada da variedade rubi em
Goiás, onde não chove e o cultivo
é no pivô central, com sol e



sem doença, faz o controle de doenças e
pragas com herbicidas e fungicidas, conta
com 12 empregados e assistência técnica
da Holambra. Apesar da cotação inferior
à do ano passado, a vantagem para o pro-
dutor em 2008 é que não houve geada.
Jacobus diz que sua irrigação é comple-
mentar - só a utiliza quando não chove.
Durante os 110 dias de cultivo, a cultura
precisa de 200 milímetros de água, mas,
como choveu, ele irrigou a plantação com
apenas 50 milímetros.

Safra gorda
P

elas previsões da Conab, a produ-

ção brasileira de feijão na primeira

safra de 2008/2009 poderá tota-

lizar l ,43 milhão de toneladas, 15,2% a

mais em relação ao total colhido na safra

anterior. Apesar do alto preço dos insumos

- particularmente de adubo, que aumen-

tou 150% nos últimos 12 meses -, que

elevam custos de produção, a boa cotação

do feijão fez com que os agricultores

ampliassem a área plantada na primeira

safra, que deverá crescer em até 11,6% e

totalizar 1,47 milhão de hectares.

No Paraná, principal produtor do país,

a área plantada pode crescer 23% e a

produção, 500 mil toneladas, 21 % a mais

do que na safra anterior. Em Minas Gerais,

o plantio de feijão na primeira safra tam-

bém cresceu até 6,0% e a colheita deve

render 207 mil toneladas, 2,7% maior

do que em 2007. Em Santa Catarina,

as projeções indicam aumento de

10% na área e 153 mil tonela-

das em volume, 8,6% maior

do que a safra anterior. Na

Bahia, de acordo com o

levantamento da Conab,

o crescimento da área

plantada é de até 12%

e a produção pode totalizar

125,5 mil toneladas, 12,8% a

mais do que a safra passada. Em São

Paulo, a área com feijão na primeira safra

foi ampliada em até 24% e a colheita

pode totalizar 142 mil toneladas, 41,6% a

mais que em 2007.

De acordo com Paulo Morceli, gerente

de alimentos básicos da Conab, há uma

preocupação com o plantio e a produção

da segunda e terceira safras do feijão, por-

que dependendo do clima e dos preços o

agricultor pode ampliar ou mesmo reduzir

a área plantada. É que os custos de pro-

dução estão elevados e no caso do feijão

de sequeiro, cultivado sem irrigação, estão

em torno de 70 reais por saca, enquanto

a saca do feijão estava cotada em novem-

bro entre 90 e 120 reais.

Para estimular o plantio de feijão, o

governo federal já anunciou o aumento do

preço mínimo da saca de 60 quilos para

80 reais, em relação aos 47 reais na safra

2007/2008. Isso significa que, se o merca-

do estiver pagando menos que esse valor,

o governo entra comprando a produção.
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