
QUALIDADE DA TERRA
ELEVA A PRODUÇAO

Fazendas de medio e grande portes investem no nielhoramento genetico
de 547 mil cabecas e beneficiam o comercio de maquinas e fertilizantes

PorJACILIOSARAIVA

As propriedades rurais de Acailandia
e Imperatriz apostam no melhora-
mento genetico dos rebanhos e no

sistema de rodizio de pastagens para au-
mentar a producao de gado de corte. Jun-
tas, tern mais de dois mil estabelecimentos
agropecuarios e urn rebanho estimado
em 547 mil cabecas. A cadeia produtiva
do agronegocio na regiao beneficia outros
segmentos, como o de producao de Leite e
derivados, alem do comercio de maquinas
e fertilizantes. Para facilitar o escoamento
da producao, os municipios querem recu-
perar mais de 3 mil quilometros de estra-
das vicinais.

A pecuaria e uma das atividades de
maior desenvolvimento em Acailandia,
que conta com um rebanho bovino de
450 mil cabecas - considerado o maior do
Estado. Segundo Marco Tulio Dominici,
presidente da Associacao dos Criadores do
Maranhao (Ascem), dos 835 integrantes da
entidade, pelo menos 25% deles estao na
cidade. O municipio tem 1,5 mil unidades
agropecuarias espalhadas em 421,7 mil
hectares, de acordo com o Institute Brasi-
leiro de Geografia e Estatistica (IBGE). "A
maioria das fazendas e de medio e grande
portes e prosperou por conta da qualidade
da terra e da adocao de novas tecnologias
de producao."

Os produtores tem investido em tec-
nicas de adubacao de terras e sistemas de
rodizio de pastagens. "Ha um consorcio de
agricultura e pecuaria na mesma proprie-
dade", diz. "Depois de colher o arroz, o mi-
lho e a soja, o produtor inicia a atividade
pecuaria." Uma das novas tendencias e o
melhoramento genetico dos rebanhos. "As

vacas da regiao de Acailandia e Imperatriz
sao inseminadas por bois campeoes, dos
melhores criatorios do Brasil."

Em Imperatriz, ha 638 empresas agro-
pecuarias em 57 mil hectares de terras. O
rebanho total e estimado em 97,6 mil ca-
becas. No agronegocio desde os anos 1970,
o fazendeiro Osmar Brito e conhecido por
ter trazido o primeiro lote de gado Nelore
para a cidade. "Eram apenas dez cabecas",
lembra. Hoje, a Fazenda Chaparral, pro-
priedade de 7,5 mil hectares a 18 quilome-
tros do centra do municipio, cria dez mil
cabecas e se especializou em gado de corte
e animais para reproducao.

As fazendas da regiao tambem sao
grandes produtoras de leite e derivados.
Segundo o Servico Brasileiro de Apoio as
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a ba-
cia leiteira no entorno dos municipios de
Imperatriz e Acailandia representa mais
de 90% da oferta do Estado. "Os quatro la-
ticinios da cidade absorvem 100 mil litros
de leite por dia", avalia Jose Melgaco, dono
da empresa de laticinios Vovo Lenita, no
mercado ha cinco anos.

Segundo o produtor, a cadeia produtiva
do leite emprega mais de 1,5 mil pessoas
na cidade e movimenta R$ 30 milhoes por
ano. A empresa de Melgaco produz dois
mil quilos de queijo mussarela por dia, que
sao despachados para Sao Paulo, Minas
Gerais, Amapa e Ceara, alem do Maranhao.
Ele agora esta se preparando para produzir
tambem manteiga e ricota.

"Precisamos de melhores estradas vi-
cinais para transportar a producao e um
fornecimento de energia eletrica de qua-
lidade, que garanta o funcionamento dos

resfriadores dos alimentos." Cerca de
da zona rural de Acailandia tem energia
eletrica, enquanto a zona urbana sofre
constantes cortes de forca. Segundo Lu-
cimar Cordeiro, secretario da Industria,
Comercio, Turismo e Infraestrutura de
Acailandia, dos 3,2 mil quilometros de
estradas do municipio, metade esta em
bom estado de conservacao. "A cidade tem
380 pontes e 30 delas estao em condicoes
precarias", afirma. "Precisam ser restaura-
das ate julho, por conta das chuvas." Des-
de 2006, a prefeitura mantem um acordo
com a Vale, que cede trilhos de ferro para a
reforma das pontes.

Em Imperatriz, no ultimo ano, foram
recuperados 120 quilometros de estra-
das vicinais para facilitar o escoamento
das mercadorias. O matadouro munici-
pal foi modernizado e o volume mensal
de abates passou de 1,2 mil animais para
quatro mil reses. A Secretaria de Agricul-
tura tambem realizou um levantamento
em 32 comunidades e cadastrou 1,8 mil
produtores rurais. O objetivo e oferecer
acompanhamento tecnico, com distribui-
cao de adubos e sementes.

O comercio de material ligado ao agro-
negocio tambem pega carona no desen-
volvimento da producao. Em Imperatriz,
a loja Maqsul, especializada em maqui-
nas, rocadeiras e ferragens, alem de sua
clientela local, atende a clientes dos Esta-
dos do Tocantins, Para e Maranhao. Cria-
da em 1993, tem 62 funcionarios e fatura
R$ 30 milhoes por ano. Em 2010, vai investir
R$ 430 mil na expansao da loja de 150 me-
tros quadrados. "Vamos ganhar mais 200
metros quadrados e contratar oito funcio-



narios", adianta o proprietario, Euclides
Viera. Segundo ele, o crescimento do nego-
cio ocorre por conta dos investimentos fei-
tos pelas siderurgicas em areas de reflores-
tamento com eucaliptos. Quando comecou
no setor, vendia so para as madeireiras.

Dono da loja de insumos Proagro, o
empresario Joaquim Ramos quer ampliar
seu portfolio de produtos de 2 mil para
2,5 mil itens ate dezembro. O lojista de
Acailandia vende fertilizantes, semen-
tes e ferramentas em oito municlpios da
regiao. "Atendo mais de 500 fazendas de
pequeno e grande portes", explica.

No ano passado, faturou R$ 2,4 milhoes
e quer fechar 2010 com R$ 2,8 milhoes no
caixa. A ideia e contratar agronomos e ve-
terinarios para realizar visitas tecnicas aos
clientes. "Os produtores precisam conhecer
melhor as novidades tecnologicas do setor
para dinamizar a producao", diz ele.

Euclides Viera: o comercio de Imperatriz esta em ampliaçao, tomando carona no crescimento da producao agropecuaria
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