
SINDICATO 
DOS TÉCNICOS 

AGRÍCOLAS DE NÍVEL 
MÉDIO DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS

Automatização da 
produção de suínos 
aumenta eficiência e 
reduz gastos

Produção de grafite é um 
dos maiores combustíveis 

para a economia e o 
desenvolvimento no 
sertão mineiro

ENTREVISTA

Inovação gera 
economia na 
suinocultura 
mineira

Os tesouros  
do Vale do 
Jequitinhonha

Reforma 
trabalhista: o 
que muda para os 
técnicos agrícolas

mais...103

ANO III 

N.º 05

JANEIRO/MAIO 2018

ADVOGADA TRABALHISTA

4

Responsabilidade 
técnica no 
tratamento de 
madeira

8

6

Citricultura 
brasileira 

é líder  
mundial

Espaço para os técnicos 
agrícolas nos centros urbano

Tecnologia faz de Minas o maior 
produtor de café do país

Desenvolvimento de plantas de 
milho tratadas com biorreguladores

MERCADO DE TRABALHO

DESENVOLVIMENTO

ARTIGO TÉCNICO

5

11

12

Lorena 
Cardoso



# INSTITUCIONAL

Editorial
A agropecuária tem participação 

cada vez maior no PIB nacional, contri-
buindo com o desenvolvimento econô-
mico e social do país. Diversos setores 
do agronegócio colocam o Brasil em po-
sições de liderança mundial, sendo, por 
exemplo, o maior produtor de laranja do 
planeta. E Minas Gerais é responsável 
por significativa parcela nesse cenário. 
É o que mostram os dados de setores 
como o da citricultura e o da suinocul-
tura, abordados nesta edição do FTA.

A atuação dos técnicos agrícolas é 
imprescindível nessas culturas. O setor 
produtivo sabe que a categoria profissio-
nal está por trás de serviços e insumos 
básicos da população, como a produção 
de alimentos, a gestão ambiental, o pai-
sagismo, a silvicultura e a agroindústria. 

Está por trás também da beleza 
verde das cidades. Assim como mostra 
o colega Giovani Rodrigues ao apon-
tar o paisagismo como um setor que 
emprega os técnicos agrícolas nos 
centros urbanos. Além de qualificação 
e aptidão, a participação do técnico 
agrícola na condução dessas atividade 
está prevista na legislação federal e na 
estadual. 

Fortalecer essa categoria, que tem 
contribuição importante na sociedade, 
é função das entidades que a represen-
ta, em especial o sindicato, que trabalha 
pela defesa dos direitos dos profissionais, 
assunto esclarecido na entrevista com a 
advogada trabalhista Lorena Cardoso.

A representação da categoria se 
reforça ainda mais com a aprovação do 
Conselho Federal dos Técnicos Agríco-
las, que dará origem, em poucos meses, 
aos conselhos regionais. Esses e outros 
assuntos estão sintetizados nesta edi-
ção do FTA, que é distribuído com o 
objetivo de atualizar os técnicos no que 
diz respeito ao seu campo de atuação.

Ely Avelino 
Presidente do Sintamig

Para auxiliar os técnicos agrícolas, o Sintamig possui um convênio jurídico, colocando à 
disposição de seus filiados, advogados especialistas em direito trabalhista.

Filiados do Sintamig agora 
têm desconto de 20% para 
hospedagem em todas as 
unidades do SESC em Minas 
Gerais, incluindo uma unidade 
no Norte Fluminense. Para ter 
acesso a esse benefício, basta 
estar em dia com o Sintamig.

Ao se apresentar em uma das 
unidades para utilizar este 
serviço, cite TARIFA ACORDO 
e apresente sua carteirinha 
de filiado do sindicato.

SESC Minas

convênios

Por meio de convênio com a empresa BMS Ltda., o Sintamig disponibiliza para seus filiados um 
desconto especial para aquisição do software Winfit Saat, que além de possibilitar a emissão do 
receituário agronômico possui um rico acervo de informações relacionadas à gestão fitossanitária 
na agricultura. 

Com este programa, o técnico agrícola poderá consultar os agrotóxicos liberados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), identificar diversas doenças e pragas, elaborar 
controle de estoque e muito mais.

Software para emissão de receituário agronômico 

Para ter acesso aos convênios, o técnico deve estar em dia com o Sintamig. 
E para mais informações basta entrar em contato com o Sindicato.

Assessoria jurídica

2018 também é ano de 
eleições no Sintamig e a 
participação dos técnicos é 
de suma importância. Fique 
atento aos informes sobre o 
processo eleitoral no site e no 
Facebook do sindicato. 

Não deixe de participar 
desse momento 
importante para a 
categoria!

Eleições do Sintamig
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#DESENVOLVIMENTO

Minas Gerais figura entre os prin-
cipais estados produtores de 
carne suína do país, ocupando 
a terceira posição no ranking em 

número de matrizes, com quase 16% do plan-
tel nacional. Foi o que apontou um mapea-
mento realizado pela Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos (ABCS), em 2016. A 
crescente demanda nacional e internacional 
da proteína têm impulsionado as granjas, que 
estão aliando a tecnologia para melhorar a 
produção e a qualidade dos suínos, diminuin-
do gastos e aumentando os lucros.

A modernização dos setores da cadeia 
produtiva têm sido inevitável nas granjas mi-
neiras, segundo o consultor em suinocultura, 
técnico agrícola Leandro Reis, que atua na 
região de Patrocínio (MG). Equipamentos e 
sistemas de computador estão substituindo 
a mão de obra de inúmeros funcionários e au-
mentando a eficiência na produção.

De acordo com o técnico, atualmente, as 
granjas possuem no mínimo 
os sistemas de distribuição 
de alimentos para os ani-
mais e de climatização nas 
maternidades e berçários. 
Ele expõe que a mão de 
obra para os cuidados com 
os suínos, principalmen-
te nessas áreas, é grande, 
com a necessidade de mui-
tos funcionários para as ta-
refas, que são trabalhosas 
e demandam tempo para 
serem executadas.

“Atualmente, a jornada de diversos fun-
cionários pode ser substituída pelo trabalho 
de apenas um equipamento, que inclusive 
realizam as atividades com maior precisão 
e sem erros”, argumenta Reis. Uma estação 
automática de alimentação que distribui a 
ração nas baias, fornece as porções diárias 
nos horários pré-determinados para os ani-
mais. Isso faz com que haja grande economia 

Automatização 
na produção 
de suínos 
aumenta 
eficiência e 
reduz gastos

Por Ludimila Guimarães

Técnico agrícola,
Leandro Reis

Tecnologia gera 
economia na 
suinocultura 
mineira

para a granja, segundo ele, já que se pode 
ter uma equipe menor para a tarefa. 

A exatidão das máquinas também é um 
fator que diminui custos na cultura. Reis 

explica que isso se deve a eliminação 
de erros humanos e de lentidão em 
serviços básicos, como de alimen-

tação, de higiene ou de dosagem de 
medicamentos. Há, portanto, uma 

melhora no bem estar dos animais, di-
minuindo as perdas e, consequentemente, os 
prejuízos. Dessa forma, a automatização me-
lhora também a qualidade do suíno vendido.

“Hoje é difícil pensar em um barracão de 
maternidade ou de recém nascidos sem uma 
climatização adequada”, exemplifica o técni-
co. Nesses espaços a temperatura, a luz e a 
ventilação são controladas de acordo com 
a necessidade dos animais, com paredes, 
painéis e telhas isotérmicas, cortinas com 
abertura automática, aquecedores e nebu-
lizadores temporizados, equipamentos que 
ampliam a vida útil das fêmeas e acelera o 
ganho de peso dos filhotes. Existem também 
as estufas neonatais e as unidades de resga-
te de leitões com baixo peso, que aumentam 
a taxa de sobrevivência dos recém nascidos.

Outra tecnologia eficiente, citada pelo 
técnico, realiza a vacinação de leitões de for-
ma rápida e sem o uso de agulhas. “O equi-
pamento reduz o trabalho de cerca de cinco 
pessoas na vacinação manual dos bebês para 

apenas uma pessoa, que se 
dedica a operar o sistema 
e aproximar os animais da 
máquina”, relata. Além dis-
so, o mecanismo dispensa 
o uso de muitos insumos, 
como agulhas, seringas, lu-
vas, entre outros. As doses 
medidas por computador 
também evitam o desper-
dício de medicamentos e 
entregam ao suíno a imu-
nização correta nos pri-
meiros dias de vida, sem a 
dor da aplicação e sem o 
estresse de ser imobilizado 

para a vacinação. Isso também contribui para 
a saúde e para o bem estar do animal, dimi-
nuindo as perdas no plantel e melhorando a 
qualidade da carne do suíno.

Reis pondera que o investimento na au-
tomatização, se bem planejado, é compen-
sador. Com a economia proporcionada pelos 
sistemas, em pouco tempo o próprio equipa-
mento cobre o seu valor e, ao final do finan-
ciamento, passa a gerar lucros. O trabalho 
dos técnicos agrícolas é essencial nesse pro-
cesso, seja na implantação de novas granjas 
ou na modernização das tradicionais. “Ele é 
responsável por tornar o projeto de automa-
tização viável para os suinocultores e, além 
de prestar consultoria para as granjas, ele 
pode realizar o suporte técnico do maquiná-
rio e manutenção dos sistemas em funciona-
mento”, destaca o consultor.
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O eucalipto tratado é o mais consumido no meio urbano 
e no meio rural, sendo empregado em construções, como cer-
cas, galpões para pecuária, telhados e varandas coloniais de 
casas, fazendas, sítios, pousadas, restaurantes, entre outros. 
O setor elétrico também depende da madeira, que é utilizada 
em postes para a distribuição de energia. 

Paceli explica que, sem o devido tratamento, a durabili-
dade da madeira é baixa, por isso a imunização é fundamen-
tal para protegê-la da ação de agentes biológicos. A madeira, 
depois de retirada da plantação, passa pelo corte e pelo poli-
mento. Em seguida, é conduzida à usina, onde recebe o trata-
mento, e logo após é disponibilizado ao mercado de consumo. 
Um autoclave, equipamento em formato de tubo cilíndrico, é 
o responsável pela aplicação do produto químico que garante 
a conservação do eucalipto.

A imunização em au-
toclave protege a madeira 
contra o ataque de cupins, 
de fungos, da umidade e de 
outros agentes. A solução 
química utilizada, o Arse-
niato de Cobre Cromatado, 
conhecido pela sigla CCA 
(chromated copper arsena-
te), possui três componen-
tes que imunizam e tratam 
o eucalipto: o Arsênico é o 
veneno que ataca insetos, 
como o cupim; o Cobre com-
bate mofo e bolores causa-
dos por fungos, que podem 
surgir pela ação da umida-
de, do sol e da chuva; já o 
Cromo é responsável pela 
fixação dos compostos.

Na usina de tratamen-
to, a tecnologia aplicada à 
proteção da madeira segue 
as definições da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), que considera que os níveis de umidade das peças 
deve estar abaixo de 30% para receber o tratamento. Dessa 
forma, a primeira etapa do processo é a medição e a secagem 
da umidade ao ar livre, quando necessária.

No início do tratamento, já com as toras de eucalipto, agru-
padas em tamanhos semelhantes, dentro do autoclave é apli-
cado um vácuo inicial que retira toda a umidade das peças e, 
em seguida, o CCA é injetado sob alta pressão, fazendo com 
que o produto impregne profundamente na madeira. Depois 
desse procedimento, o material é deixado em descanso para 
secagem. A partir daí, a madeira já pode ser comercializada.

#MERCADO_DE_TRABALHO

Minas Gerais possui 
a maior área de 
florestas planta-
das em eucalipto 

e pinus do país, detendo 23,6% 
da área de reflorestamento no 
Brasil, de acordo com a Asso-
ciação Mineira de Silvicultura 
(AMS). O eucalipto gerado por 
essas florestas é utilizado, prin-
cipalmente, na produção de 
carvão, de celulose e de papel. 
Mas duas espécies, comuns 
nas regiões norte e nordeste de 
Minas, são tratadas e comer-
cializadas para a construção 
civil, de redes elétricas, de fer-
rovias, entre outros, processo 
que deve ser conduzido por um 
técnico agrícola.

Essas florestas contribuem 
para a diminuição dos efeitos 
do aquecimento global e são 
uma alternativa para diminuir 
o consumo indevido e ilegal da 
madeira de florestas nativas. 
Segundo a AMS, isso resulta 
em cerca de 530.000 hectares 
de florestas nativas protegidas 
no estado.

Na década de 1940, as 
plantações de eucalipto em Mi-
nas se concentravam nas mãos 
de poucas empresas, como a 
pioneira CAF Santa Bárbara 
(atual ArcelorMittal Bioflores-
tas), que deu início à produção 
de carvão vegetal destinado 
à siderurgia, com as primeiras 
mudas de eucalipto plantadas 
em João Monlevade. Atual-
mente, o plantio das florestas 
se tornou atividade também 
de pequenos produtores rurais, 

que encontraram nesse cultivo 
significativa fonte renda.

“As diversas espécies de 
eucalipto possuem grande 
capacidade de adaptação, rá-
pido crescimento, produtivida-
de e aplicações em diferentes 
setores”, justifica o técnico 
agrícola Eugênio Paceli. Ele, 
que é sócio e gerente na Ico-
matta, empresa de tratamento 
e comercialização de madeira 
em Santana do Paraíso, afirma 
que “a maioria das empresas 
de tratamento de eucalipto do 
estado (cerca de 95%) não tem 
estrutura para plantar o pró-
prio eucalipto e compram dos 
produtores rurais”.

Segundo o empreende-
dor, as regiões do Vale do Je-
quitinhonha (em especial os 
municípios de Itamarandiba, 
Capelinha, Minas Novas e Car-
bonita) e do Vale do Rio Doce 
são as maiores fornecedoras de 
eucalipto do estado. As duas 
espécies mais usadas para o 
tratamento de madeira, a cloe-
ziana e a citriodora, encontram 
nessas localidades altitude, cli-
ma e solo ideais para produzir 
madeiras de maior densidade e 
maior resistência mecânica.

Essas espécies são utiliza-
das principalmente na cons-
trução civil e na construção 
de redes elétricas. Para isso, a 
madeira passa por um processo 
de tratamento que vai desde o 
corte e o polimento, até a imu-
nização, como é feito na Ico-
matta, gerenciada por Paceli.

Responsabilidade 
técnica no 
tratamento de 
madeira

A produção de madeira 
reflorestada, uma grande área de 
atuação para o técnico agrícola, 
fornece matéria prima para 
setores básico da sociedade 

Por Ludimila Guimarães

Processo de tratamento
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#MERCADO_DE_TRABALHO

O rigor técnico do tratamento de eucalipto 
em usina, segundo Paceli, exige algumas me-
didas de segurança. Com relação ao meio am-
biente, a propriedade e a atividade são licen-
ciadas pelos órgãos responsáveis, dentro das 
normas vigentes no estado. Já os funcionários 
que manuseiam a madeira utilizam equipamen-
tos de segurança individual, como luvas, botas, 
máscara e óculos. O processo é todo planejado 
e acompanhado pelo técnico agrícola, que se 
responsabiliza por cada etapa.

A presença do técnico agrícola no culti-
vo e no tratamento de madeira reflorestada 
está prevista na legislação federal, de acordo 
com o decreto 90.922/85, complementado 
pelo decreto 4.560/02, que dispõem sobre o 
exercício dessa profissão. Compete ao técni-
co agrícola planejar e conduzir a execução de 
todas as tarefas no segmento, que vai desde 
o preparo do solo, passando pelo plantio e 
pelo tratamento, até o armazenamento.

Para Paceli, a grande importância do técni-
co agrícola na produção de eucalipto está em 
sua formação, que inclui ampla base de campo. 
“Os estudantes da área devem aproveitar as 
oportunidades de estágio no período de forma-
ção e ir além da parte teórica dada em sala de 
aula. A vivência prática é uma vantagem para o 
técnico agrícola, que já sai do curso com experi-
ência e preparo para atuar”, argumenta. 

O empreendedor observa, ainda, que a 
área florestal tem se mostrado uma das que 
oferece melhores salários e condições de tra-
balho para o técnico agrícola. Além de acom-
panhar a execução técnica dos trabalhos na 
usina junto ao sócio, Paceli cuida da venda 
das mercadorias da Icomatta em vários es-
tados do Brasil. Ele é exemplo de que, nessa 
profissão, é possível ir ainda mais longe.

Segurança

Atuação 
profissional

Técnico agrícola 
EUGÊNIO PACELI

Opaisagismo cresceu muito no 
Brasil, nos últimos 20 anos, prin-
cipalmente nos maiores cen-
tros urbanos. A construção de 

grandes empreendimentos sofisticados e 
bonitos, estimula toda a cidade a investir 
na beleza e exuberância das plantas e nos 
produtos que compõem o paisagismo e a 
jardinagem.

Uma vez que um segmento cresce, 
com a implantação de projetos de paisa-
gismo nas cidades, cresce também a de-
manda dos serviços de manutenção. Nes-
se mercado, existe até uma divisão das 
empresas: aquelas que fazem o projeto de 
paisagismo, as que implantam o projeto e 
as que realizam a manutenção dos jardins 
implantados nos empreendimentos.

As prefeituras, por exemplo, têm uma 
grande demanda de espaços para fo-
mentar o paisagismo, e o faz por meio de 
pessoal próprio e por contratação de em-
presas especializadas. Um detalhe inte-
ressante é que o paisagismo público das 
cidades, que é de responsabilidade das 
prefeituras, vai além da jardinagem. Existe 
também a arbori-
zação urbana, que 
se trata basica-
mente do plantio 
e da manutenção 
de espécies arbó-
reas em calçadas 
e praças.

O paisagismo tem as seguintes linhas 
de serviços:

• ●produção de mudas - existem vi-
veiros espalhados em todas as re-
giões do Brasil, sendo algumas com 
maior aptidão, como em Holambra 
(SP) e em Dona Euzébia (MG);

• ●distribuição - empresas que com-
pram diretamente de produtores e 
fornecem para floriculturas;

• ●comercialização de plantas e pro-
dutos para jardinagem e paisagismo;

• ●projetos de paisagismo - residen-
cial, comercial e para vias públicas;

• ●implantação e manutenção de 
arborização urbana, jardinagem, 
parques, praças, vias de trânsito, 
entre outros.

E onde entra o técnico agrícola? Por 
ter aptidão e conhecimento em manejo de 
plantas, este profissional é imprescindível 
nas equipes de paisagismo urbano, seja 
por meio de concurso público ou em em-
presas do ramo. Essa é uma oportunidade 
de atuação para o técnico agrícola nas ci-
dades, fora das atividades do meio rural.

Por Giovani Antônio Rodrigues1

Paisagismo urbano: 
oportunidade para o 
técnico agrícola

1Técnico agrícola, empreendedor, há mais de 20 anos, no ramo de reflorestamento, 
paisagismo e jardinagem em Belo Horizonte, e diretor da Georeflorestar

A atuação do técnico agrícola no paisagismo urbano 
vai além de seus talentos, a presença do profissional na 
execução dessas atividades está prevista na legislação 
federal. De acordo com o Decreto Federal 4.560/2002, que 
dispõe sobre o exercício da profissão, uma das atribuições 
dos técnicos agrícolas de nível médio é “responsabilizar-
se pela elaboração de projetos e assistência técnica nas 
áreas de paisagismo, jardinagem e horticultura”.
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A 
cultura de frutas cítricas no 
Brasil é considerada a maior do 
mundo e grande parte da pro-
dução é representada pelo cin-
turão citrícola Minas-São Paulo. 
Dados mostram que a produção 

na região cresce a cada dia, é o que também ob-
serva o técnico agrícola Leandro Goulart. "Em 
meio a esse crescimento, um problema fitossa-
nitário nos desafia: o greening, uma doença que 
ataca os citros e atrapalha a produção das fru-
tas", afirma o técnico. 

Na década de 1980, o Brasil superou os Es-
tados Unidos e se tornou o maior produtor de 
laranja do mundo. O posto se mantém até hoje: 
a safra brasileira em 2016/17 foi de 245 milhões 
de caixas, contra 67 milhões de caixas dos Esta-
dos Unidos, segundo maior produtor mundial. O 
Brasil é responsável ainda por produzir 61% de 
todo o suco de laranja consumido no planeta. 

A principal região produtora de laranja no 
Brasil é o parque citrícola composto por 349 
municípios de São Paulo, do Triângulo e do su-
doeste de Minas Gerais. Na região também se 
situa a maior parte da indústria do suco de la-
ranja do Brasil, tornando o país o maior expor-
tador global.

Os dados são do Fundo de Defesa da Ci-
tricultura (Fundecitrus), que estimam uma safra 
de 364 milhões de caixas do cinturão citrícola 
Minas-São Paulo para 2017/18, a melhor dos 
últimos cinco anos. O volume da produção se 
elevou 48,6% comparado à temporada 2016/17, 
finalizada em 245 milhões de caixas.

Os números brasileiros não são enormes 
apenas quando se fala de produção. O setor citrí-
cola movimenta bilhões de dólares todos os anos 
e gera milhares de empregos diretos e indiretos.

A citricultura movimenta, anualmente, US$ 
14,5 bilhões no país, gerando 200 mil empregos 
diretos e indiretos, de acordo com estudo ela-
borado pela Markestrat em 2010 e que teve os 
valores atualizados pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços – Mercado). O PIB do setor citrícola foi 
de US$ 6,5 bilhões e a arrecadação de impostos 
chegou a US$ 189 milhões.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério 
do Trabalho, nenhum outro segmento do agro-
negócio empregou mais do que o da laranja 
no estado de São Paulo em 2016. A citricultura 
gera um emprego a cada nove hectares. Já 
a cana-de-açúcar precisa de 80 hecta-
res para gerar um emprego.

#MATÉRIA_PRINCIPAL

Citros é 
a cadeia 

que mais 
emprega no 

agronegócio; 
mas produção 

de laranja e 
empregos 

gerados pelo 
segmento 

estão 
ameaçados 

pelo greening

Citricultura 
brasileira 
é líder mundial
Por Ludimila Guimarães

Greening está 
presente em 16,73% 
das laranjeiras do 
cinturão MG-SP

O Brasil 
detém 61% 
da produção 
mundial 
de suco de 
laranja

A cadeia 
arrecada US$ 
189 milhões 
em impostos 
para o Estado 
brasileiro

Na safra 2016/17, a 
produção brasileira 
foi de 245 milhões 
de caixas de laranja

Cinturão MG-SP estima 
364 milhões de caixas 
para safra 2017/18, a maior 
dos últimos cinco anos

Pragas e doenças 
foram responsáveis 
pela erradicação 
de 40 milhões 
de árvores nesta 
década
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#MATÉRIA_PRINCIPAL

Entre os problemas fitossanitários da citricultura, o greening é o maior desafio 
para os técnicos agrícolas, agrônomos e produtores, visto que ele é a mais destrutiva 
doença dos citros no Brasil. Não há variedade comercial de copa ou porta-enxerto 
resistente à doença e as plantas contaminadas não podem ser curadas.

A responsável por causar a doença é a bactéria Candidatus Liberibacter, transmi-
tida para as plantas de citros pelo psilídeo Diaphorina Citri, um inseto com cerca de 
2 milímetros de comprimento, semelhante à minúsculas cigarras. Eles trazem as bac-
térias da planta ornamental Murraya, conhecida como Mur-
ta-de-cheiro ou Dama-da-noite, também do gênero citrus. 

Surgido na Ásia há mais de 100 anos, o greening se es-
palhou por diversos países produtores de frutas cítricas, 
sendo descoberto no Brasil em 2004. Hoje, ele está presen-
te em todas as regiões citrícolas de São Paulo e nos poma-
res de Minas Gerais e do Paraná.

Ao infectar a árvore, a bactéria se multiplica e é leva-
da pelo fluxo da seiva para toda a planta. Quando os sin-
tomas se manifestam, significa que ela pode estar alojada 
em qualquer ponto da planta, inclusive na parte baixa do 
tronco e nas raízes, o que torna a poda inútil e perigosa. 
Além de não curar a planta, as brotações que surgem após 
a poda servem como fonte para novas infecções.

A Instrução Normativa 53/2008 do Ministério da Agri-
cultura exige que o produtor inspecione e elimine as plan-
tas doentes. As inspeções devem ser feitas pelo menos a 
cada três meses e os resultados encaminhados à Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado por meio de rela-
tórios semestrais. O descumprimento das regras pode gerar 
altas multas para os citricultores.

De acordo com Goulart, as inspeções e pulverizações 
das hortas em Campanha estão sendo feitas a cada 15 dias 
para evitar o ataque dos psilídeos. No entanto, nem todos os 
produtores aplicam as medidas de prevenção corretamen-
te, o que prejudica todo o cinturão. "Um produtor de café 
que possui uma pequena horta de citros e não dedica sua 
atenção, nem procura orientação de um especialista para os 
cuidados devidos, está contribuindo para a proliferação do 
inseto na região", exemplifica.

A força para solucionar os problemas e impulsionar o 
crescimento da citricultura em Minas está na união, se-
gundo Goulart. "Os proprietários das plantações devem se 
reunir para que, juntos, possam definir e aplicar as mes-
mas providências para a prevenção do greening", destaca 
o consultor, que sugere a criação de uma cooperativa em 
Minas para enfrentar as dificuldades do setor. 

Entre as questões que podem ser resolvidas com essa 
união, está a queda no preço de venda da laranja. "Isso se 
deve ao abuso de atravessadores, que desvalorizam a pro-
dução dos fazendeiros e oferecem a venda da mercadoria 
antes da época certa da colheita e por um preço abaixo do 
previsto", aponta. 

Goulart conta que esses problemas ocorrem pela falta 
de informação dos citricultores, que na maioria dos casos 
ficam nas mãos dos atravessadores. "Por isso, a orientação 
de um técnico agrícola é essencial para que os citricultores 
conduzam as plantações de forma correta, evitando perdas 
por infestação e prejuízos na venda de mercadoria, podendo, 
assim, ter mais lucros nas colheitas", defende o especialista.

Considerado o maior desafio fitossani-
tário da citricultura na atualidade, a doença 
de greening está presente em 16,73% das 
laranjeiras do parque citrícola de Minas e 
São Paulo. A doença não é só um problema 
fitossanitário, mas uma ameaça econômica e 
social, já que acomete um grande gerador de 
emprego do país.

Segundo pesquisa do Fundecitrus divul-
gada em 2017, o índice da doença, que tem 
elevado potencial de devastação, perma-
nece praticamente no mesmo patamar dos 
dois últimos anos: 17,89% em 2015 e 16,92% 
em 2016. Apesar da estabilização, o índice de 
plantas doentes é alto e, de acordo com Gou-
lart, ainda é um desafio para os produtores.

Na Flórida, nos Estados Unidos, estima-se 
que o greening esteja presente em 90% das 
laranjeiras. Em função da infestação desen-
freada, a produção despencou de 169 milhões 
de caixas de laranja na safra 2006/07 para 68 
milhões de caixas na safra 2016/17, segundo 
dados do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA).

Quanto menor a propriedade, maior a in-
cidência de greening. Isso porque a maior par-
te das plantas contaminadas está nas bordas 
dos pomares, que são as portas de entrada 
para o inseto transmissor da doença. É o cha-
mado "efeito de borda".

"As plantas contaminadas pelo greening 
chegam a parar de produzir e as que produ-
zem geram poucos frutos e sem qualidade", 
explica Goulart. Essas plantas afetadas de-
vem ser eliminadas e substituídas para evi-
tar a transmissão da bactéria para as demais. 
Os pomares com alta incidência da doença 
devem ser totalmente eliminados, pois pra-
ticamente todas as plantas, inclusive as sem 
sintomas, podem estar contaminadas. 

Goulart presta consultoria para oito pro-
priedades na região de Campanha, interior 
de Minas, e realiza as vistorias fitossanitárias 
para a prevenção da doença nas plantas. Ele 
defende que o controle da proliferação do 

greening depende da união dos citricultores 
do estado, que devem definir e aplicar um 
padrão de prevenção. "Só com a contribui-

ção de todos os produtores será 
possível evitar as perdas e 

prejuízos causados pela 
doença", diz.

Ameaça 
econômica 
e social

Combate 
ao greening

técnico agrícola 
Leandro Goulart
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#ENTREVISTA

FTA - Apenas os trabalhadores con-
tratados no regime da CLT estão sub-
metidos à nova lei? De que maneira a 
reforma trabalhista afeta profissio-
nais autônomos, servidores públicos 
e concursados?
Lorena - A reforma afetou somente os 
trabalhadores que estão submetidos ao 
regime da CLT, não gerando efeitos dire-
tos aos servidores públicos estatutários. 
Isso porque existem duas espécies de 
trabalhadores no setor público: os esta-
tutários e os celetistas. Ambos devem ser 
aprovados por concurso para ingressar 
no serviço público, mas, enquanto os ce-
letistas ficam sujeitos às regras da CLT, os 
estatutários obedecem a leis específicas.
Antes da nova lei, não havia previsão 
específica na legislação sobre os traba-
lhadores autônomos, porém, a atuação 
contínua para um empregador poderia 
ser reconhecida na Justiça do Trabalho 
como prova de vínculo empregatício. 
Após a reforma, a contratação de um pro-
fissional autônomo, mesmo prestando 
serviços com exclusividade, não o torna 
um empregado dentro das regras da CLT.

FTA - A senhora considera que al-
guns setores estão sendo mais im-
pactados por essas mudanças na 
legislação? A classe dos técnicos agrí-
colas está incluída?

Lorena - Especialistas apontam que al-
guns setores tendem a ser mais atingidos 
pela reforma, como as empresas de tec-
nologia e startups, que deverão usar em 
maior escala o home office. Os segmentos 
que desempenham atividades não contí-
nuas tendem a ser mais afetados pela mo-
dalidade do trabalho intermitente. Com 
relação aos técnicos agrícolas, todos os 
trabalhadores que estão submetidos à 
CLT se enquadram nas novas regras.

FTA - Dentro das novas definições 
sobre férias, jornada de trabalho 
e criação de duas modalidades de 
contratação (trabalho intermitente 
e home office), quais as orientações 
para que os técnicos agrícolas não 
sejam prejudicados? Se informar se-
ria uma prioridade? Onde encontrar 
amparo adequado?
Lorena - Sem dúvida, a informação é es-
sencial nesse cenário de dúvidas e in-
segurança jurídica, tendo em vista que 
a principal discussão da reforma é se a 
aplicação das normas valem para todos 
os contratos vigentes ou apenas para os 
novos contratos pós reforma.
A orientação do Sintamig para os téc-
nicos é de sempre procurar o sindicato, 
que tem subsídios para dar a assistência 
correta para os profissionais, com prerro-
gativas constitucionais de defesa dos di-

As mudanças determinadas pela 
lei nº 13.467/2017, conhecida 
como reforma trabalhista, criou, 

para profissionais de diversas áreas, um ce-
nário de incertezas, que vigora desde 11 de 
novembro do ano passado, quando a norma 
passou a valer. A advogada trabalhista Lore-
na Cardoso, em entrevista à Folha do Técni-
co Agrícola, esclarece as principais dúvidas 
deixadas pela modificação na legislação.

Graduada em direito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais (PUC 
Minas), Lorena é especialista em direito 
trabalhista e sindical e possui ampla expe-
riência em negociação coletiva nos setores 
público e privado. Ela é sócia do escritório 
de advocacia Cardoso Amorim & Gonçalves 
Brant e é a responsável pelo suporte jurídi-
co do Sintamig.

A nova lei, que altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), modifica pontos 
como férias, jornada de trabalho e relação 
entre profissionais e seus sindicatos. Ao 
todo, foram adequados mais de 100 arti-
gos da CLT e criadas duas modalidades de 
contratação: a do trabalho intermitente (por 
jornada ou hora de serviço) e a do teletra-
balho (um modelo de trabalho à distância), 
também chamado de home office.

Entre as mudanças, a reforma traba-
lhista tornou facultativo os compromissos 
dos empregados e dos empregadores pe-
rante o sindicato da categoria, dando fim à 
contribuição sindical obrigatória. A medida 
influencia na segurança dos profissionais - 
que, muitas vezes, optam por não se vincu-
larem aos sindicatos e ficam sem assistên-
cia no mercado de trabalho - e enfraquece 
a atuação dos sindicatos na defesa dos di-
reitos dos trabalhadores. É o que explica a 
especialista na entrevista a seguir.

EM UM MERCADO DE TRABALHO DE INSEGURANÇAS, 
O SINTAMIG LUTA PARA DAR ASSISTÊNCIA E DEFENDER 
OS DIREITOS DOS TRABALHADORES QUE REPRESENTA

A reforma 
trabalhista  
e o impacto 
para os 
técnicos 
agrícolas
Por Ludimila Guimarães

Advogada trabalhista
Lorena Cardoso
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#ENTREVISTA

reitos e interesses coletivos 
ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judi-
ciais e administrativas.

FTA - A nova lei acaba com 
a necessidade de o sindi-
cato da categoria revisar a 
rescisão dos contratos dos 
trabalhadores, assim, os 
empregados e empregado-
res têm recorrido a cartó-
rios para finalizar as rela-
ções trabalhistas. Em que 
medida isso deixa os pro-
fissionais desprotegidos? O que se deve 
fazer para contornar essa situação?
Lorena - A reforma acabou com a obrigato-
riedade da rescisão de contrato de trabalho 
junto ao sindicato da categoria ou outro ór-
gão competente quando se tratar de desliga-
mento de empregado com mais de um ano 
de serviço. 
As homologações estão sendo realizadas na 
própria empresa, deixando os profissionais 
desprotegidos, já que nem sempre os tra-
balhadores têm conhecimento da legislação 
trabalhista e de seus direitos. A alteração, 
além de fragilizar o empregado, que pode ter 
seu direito negligenciado, também o afasta 
da entidade sindical.

FTA - Além deste, o fim do imposto sin-
dical obrigatório gera outros prejuízos 
para os profissionais? Quais?
Lorena - O fim do imposto sindical provocou 
uma situação de fragilidade e instabilidade 
para as entidades, que dependem, quase que 
integralmente, do imposto para manutenção 
de suas atividades. O que os trabalhadores 
não perceberam é que o fato de não pagarem 
a contribuição sindical afeta, não somente o 
sindicato, mas toda classe trabalhadora. Já 
que um sindicato sem recursos torna-se fraco 
e pouco atuante, isso impactará diretamente 
o profissional e suas condições de trabalho.
No entanto, já temos decisões de 1º instância 
que garantem a cobrança do imposto sindical, 
pelo fato de que qualquer alteração na con-
tribuição sindical deveria ter sido feita por Lei 
Complementar e não pela Lei 13.467/17, que 
é Lei Ordinária, provocando assim um vício 
constitucional de forma, de origem, impon-
do-se a declaração da inconstitucionalidade 
de todas as alterações promovidas pela Lei 
Ordinária 13.467/17.

FTA - Qual exatamente é a função dos 
sindicatos de classe no sistema traba-
lhista? 
Lorena - Ao sindicato cabe à defesa dos di-
reitos e interesses coletivos ou individuais 
da categoria, celebração de Convenções e 
Acordos Coletivos de Trabalho, trazendo me-
lhoria das condições de trabalho.

FTA - A contribuição 
sindical, mesmo sendo 
facultativa atualmen-
te, ainda é significativa 
para os trabalhadores? 
Lorena - Com certeza. O 
fim da contribuição obri-
gatória não retirou a responsabilidade das 
entidades sindicais na representação dos 
profissionais de sua classe. Os sindicatos se-
guem com a participação nas negociações 
coletivas de trabalho e na defesa dos interes-
ses da categoria, ou seja, atribui ao sindicatos 
a prerrogativa e o dever de representação em 
termos amplos.
No entanto, os sindicatos sem recursos finan-
ceiros, obviamente, não conseguirão cumprir 
integralmente com suas responsabilidades. 
Um sindicato fraco significa uma categoria fra-
ca e sem direitos. Por isso, é preciso que a clas-
se trabalhadora seja consciente e fortaleça o 
sindicato que a representa com a associação à 
entidade e com a contribuição sindical.

FTA - De forma geral, o que os trabalha-
dores precisam entender sobre o esta-
belecimento da reforma trabalhista e a 
que devem ficar atentos?
Lorena - A reforma trabalhista teve, dentre 
seus principais objetivos, dificultar o acesso 
dos trabalhadores à Justiça do Trabalho, isso 
porque a justiça laboral se mostrou efetiva e 
eficaz nos últimos anos, incomodando muito 
a lógica do capital. A possibilidade do paga-
mento de custas processuais e periciais em 
caso de sucumbência, mesmo que o traba-
lhador seja beneficiário da assistência judici-
ária gratuita, contribuiu apenas para agravar 
o medo e afastar o empregado da justiça e da 
busca pelo seus direitos.
Para o juiz Jorge Luiz Souto Maior, o fato é 
que sem a construção de argumentos jurídi-
cos que destruam os caminhos das perver-
sidades da Lei nº 13.467/17, muitos passarão 
simplesmente a aplicá-la, motivados pela au-
sência de reflexão, pela premência de tempo 
ou mesmo pelo excesso de trabalho, e segui-
rão lesando o projeto constitucional de pro-
teção dos trabalhadores.
Por isso, nesse momento, é imprescindível 

que os trabalhadores confiem na justiça e nos 
princípios que regem as relações do trabalho. 
O Sintamig continuará lutando para garantir 
os direitos dos técnicos agrícolas.

A CLT (artigos 578 a 591) define a contribuição 
sindical como o valor pago pelos participantes 
de uma determinada categoria econômica, 
profissional ou de uma profissão liberal, ao 
sindicato representativo de sua categoria ou 
profissão. Esse valor se divide entre sindicato, 
federações, confederações e Governo 
Federal (destinado ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador e ao Seguro Desemprego).

A arrecadação constitui meio para o 
fortalecimento de toda a categoria profissional, 
pois é o recurso para que o sindicato possa 
implementar as políticas de defesa dos 
interesses e direitos de seus representados 
perante o empregador, o Estado e a sociedade.

Fortaleça sua categoria!

Para contribuir basta emitir a Guia de 
Contribuição pelo site: www.sintamig.com.br

O serviço de conferência 
de rescisão de contrato é 
feito gratuitamente para 
os técnicos agrícolas 
filiados ao Sintamig 
e com a situação 
financeira em dia. Para 
os técnicos não filiados 
ou inadimplentes, 
consultar taxas para o 
serviço.

Solicite pelo telefone:  
(31) 3291-8123
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O cultivo de eucalipto em Minas, repre-
senta mais de 23% das florestas plantadas do 
Brasil, grande parte concentradas na região do 
Vale do Jequitinhonha. A madeira originada do 
reflorestamento é matéria lenhosa para abas-
tecer as usinas de minério da região. Segundo 
o técnico em agropecuária Rallem Oliveira, a 
produção do grafite depende diretamente da 
silvicultura, que fornece a madeira em forma 
de cavaco picado ou de lenha torrada para a 
queima nas caldeiras de evaporação de água, 
parte da etapa de separação do mineral.

O técnico agrícola tem função estraté-
gica na cadeia do grafite, sendo responsável 
pela produção da madeira que abastece as 
mineradoras. Esse processo envolve o cultivo 
de mudas, o preparo do solo, a condução da 
floresta até a colheita e o estoque da madei-
ra. Além da atuação direta na silvicultura, o 
técnico agrícola também está presente indi-
retamente, com serviços como o de mapea-
mento, o de regularização e o de desenvolvi-
mento de projetos em territórios rurais.

“O profissional já sai da escola agrícola 
com capacitação para atuar nesses seg-
mentos e desenvolver novas técnicas para 

o crescimento das 
atividades no setor”, 
explica Oliveira, que 
também é especia-
lista em georreferen-
ciamento. No entan-
to, de acordo com 
ele, aprofundar o co-
nhecimento na área 
é essencial, o que 
depende da busca e 
do estudo do próprio 
profissional e tam-

bém das empresas contratantes, que inves-
tem em qualificação específica para o téc-
nico, com treinamentos, palestras e cursos.

Ele iniciou sua carreira como técnico no 
setor da silvicultura, com o plantio de euca-
lipto no Vale do Jequitinhonha. Mais tarde, 
atuou na fabricação de papel por meio da 
celulose, no Pará, região norte do país, par-
ticipando de várias etapas, como produção 
de mudas de eucalipto clonadas e geneti-
camente modificadas, resistentes a pragas 
e doenças. Hoje trabalha no Jequitinhonha 
com geoprocessamento de dados, mapea-
mento de áreas agricultáveis e áreas degra-
dadas, georreferenciamento e cadastro de 
imóveis rurais, e projetos agrícolas.

#MINAS

Situado no nordeste de Minas, o Vale 
do Jequitinhonha ocupa uma área 
de 79 mil km2 em cinco microrregiões 
(Almenara, Araçuaí, Capelinha, Dia-

mantina e Pedra Azul) agrupadas ao longo 
do rio Jequitinhonha. Apesar de muitas vezes 
lembrado pelo índice de pobreza, a região 
guarda notórias riquezas em seu bioma, seu 
subsolo, sua história e sua cultura. Quando 
bem exploradas, essas riquezas movimentam 
diversos segmentos, como o da mineração, o 
da agropecuária e o do turismo, gerando ren-
da e desenvolvimento social.

Mais de dois terços de sua população vi-
vem na zona rural com a prática da pecuária 
de corte e de leite, da cafeicultura, da silvi-
cultura e do trabalho em empresas minera-
doras de granito e de grafite. Essas ativida-
des, que são as principais fontes de renda no 
Jequitinhonha, também representam 
contribuição significativa para a eco-
nomia do país. Exemplo disso é a ex-
tração de grafite, que colocou o Brasil 
em terceiro lugar no ranking mundial 
dos maiores produtores.

O mineral composto inteiramen-
te de carbono, fornece matéria-prima 
para as mais variadas finalidades. Dele 
é extraído, por exemplo, o grafeno, 
utilizado na tecnologia para o desen-
volvimento de equipamentos, e o gra-
fsolo, aplicado na agropecuária para a 
lubrificação de sementes no plantio.

As maiores reservas exploráveis do país 
estão em Minas Gerais, especialmente no Vale 
do Jequitinhonha. Os diversos depósitos de mi-
nério de grafite estão espalhados pelas redon-
dezas de Pedra Azul e Salto da Divisa, e fazem 
parte da província grafitífera Minas-Bahia, jun-
tamente com Maiquinique, município baiano. 

O Jequitinhonha abriga as maiores empre-
sas mineradoras de grafite do país, que geram 
emprego e renda para a população e incenti-
vam a capacitação profissional, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento social. Além dis-
so, a extração do grafite se intercala com outros 
segmentos no decorrer de sua cadeia produti-
va, engrenando, por exemplo, a silvicultura.

Por Ludimila Guimarães

Cadeia produtiva 
do grafite é um dos 

maiores combustíveis 
para a economia e o 

desenvolvimento no 
sertão mineiro

RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA

A carência de políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento re-
gional e de investimento em infraes-
trutura mostra que o Vale do Jequiti-
nhonha domina riquezas ainda pouco 
aproveitadas. Apesar do clima semiári-
do, impróprio para muitas plantações e 
cruel com a pecuária em algumas re-
giões, o solo do Jequitinhonha possui 
boa fertilidade para o cultivo de euca-
lipto e para a produção de café, aflora-
mento de rochas de granito e grande 
concentração de minério de grafite.

“Um produto como o grafite, em 
suas várias aplicações, traz um desen-
volvimento muito grande para região 
do Vale do Jequitinhonha, como pes-
quisas, geração de renda e empregos 
diretos e indiretos, alavancando a eco-
nomia da região”, afirma Oliveira. Ele 
observa que, nos últimos anos, houve 
um crescimento significativo na região 
e aponta para as boas consequências 
de atividades como a silvicultura. “Seu 
desenvolvimento sustentável tem sido 
notado, pois o bem social e ambiental 
são de grande valor para as comunida-
des no Vale”, diz.

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

Os tesouros 
do Vale do 
Jequitinhonha

A região favorável para a produ-
ção florestal e minerária, também é 
palco de uma potência turística, ainda 
pouco explorada. Seus biomas de cer-
rado, campo rupestre e caatinga, com 
resquícios da Mata Atlântica, guardam 
riquezas históricas e biológicas, que 
atraem turistas brasileiros e do exterior. 

Traços sobreviventes da cultura 
indígena e da cultura negra na tra-
dição do Jequitinhonha, com influ-
ências nordestinas, resultam em pa-
trimônios histórico-culturais valiosos. 
Os visitantes são atraídos não só pelo 
bioma do sertão, como também pela 
comida típica mineira, pela cultura e 
história das pequenas cidades e pelo 
artesanato único da região. 

Hospedagem em sossegados ce-
nários naturais, visitas em centros his-
tóricos, como Diamantina e Cerro, e 
atividades, como pesca, trilhas, espor-
tes radicais e passeios estão entre as 
atrações nos inúmeros rios, cachoeiras 
e montanhas do Jequitinhonha. Esse 
berço de riquezas inestimáveis também 
é um ponto para pesquisadores em 
busca de conhecer, registrar e contri-
buir com desenvolvimento ecológico e 
social da mesorregião.

POTENCIAL TURÍSTICO
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Por Ludimila Guimarães

Tecnologia 
faz de Minas o 
maior produtor 
de café do país

Com mais de um milhão 
de hectares plantados, 
Minas Gerais foi res-
ponsável por mais de 

70% de toda a safra brasileira de 
café em 2017, de acordo com a 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). A estimativa 
é de crescimento para 2018, um 
reflexo dos esforços dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico na cafeicultura mineira, especialmente na fertilização 
e na irrigação do solo.

A primeira estimativa para a safra de 2018 (espécies arábica e 
conilon) indica aumento de 21 a 30%, em comparação à produção 
de quase 45 milhões de sacas obtidas na safra anterior. As infor-
mações constam no primeiro levantamento sobre a Safra Brasileira 
de Café da Conab, divulgado em janeiro deste ano, que atribui os 
números positivos ao ciclo de alta bienalidade, ao clima favorável e 
ao implemento de novas tecnologias. 

O técnico agrícola Rodrigo Oliveira explica que regiões como a 
zona da mata e o sul de Minas possuem melhores condições climá-
ticas para a produção de café, no entanto, nas áreas de cerrado o 
desempenho se deve principalmente à tecnologia. O cerrado mineiro 
(Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste) se destaca das demais regiões 
do estado pela maior estimativa de produção para 2018 (60,6 a 69,1% 
superior à obtida em 2017).

"Apesar de, no passado, não ter apresentado solo naturalmen-
te favorável ao cultivo de café, o emprego de 
tecnologias de fertilização e de irrigação mu-
dou esse histórico e deu condições ao cer-
rado de produzir, não só o café, como tam-
bém o milho, a soja e outras culturas", atesta 
Oliveira, que é assistente técnico da empresa 
de Fertilizantes Heringer e responsável pelo 
Centro de Pesquisas Cafeeiras Eloy Carlos 
Heringer (Cepec).

Diferente de algumas culturas, como a 
do milho, em que se investe em modificação 
genética e outras tecnologias para sementes, 
na produção cafeeira, o principal fomento da 
produtividade é a nutrição das plantas, com 
o uso de fertilizantes. Isso porque os parques 
cafeeiros chegam até 30 anos antes de serem 
erradicados para o plantio de nova espécie.

A pesquisa feita no Cepec gira em tor-
no da nutrição, do manejo de lavoura e do 
controle fitossanitário, e dá base para o de-
senvolvimento de produtos específicos para 
cada tipo de cultura. Atender a necessidade 
nutricional específica da lavoura gera au-
mento na produtividade e melhora na quali-
dade final do produto.

"Uma planta bem nutrida se apresenta mais resistente, com 
menor incidência de patógenos, e resulta em grãos bem formados, 
proporcionando maiores rendimentos aos produtores rurais", res-
salta Oliveira. Ele aponta ainda um controle fitossanitário adequa-
do, que influencia também na qualidade do grão, além de garantir 
mais segurança para os trabalhadores, para o consumidor final e 
para o meio ambiente.

Certificações internacionais, como a UTZ Kapeh e a Rainforest 
Alliance, mais comuns nas lavouras de Minas, permitem que o pro-
dutor mostre que opera de forma responsável de acordo com ri-
gorosas normas sociais e ambientais. "Apesar de ainda haver o uso 
indiscriminado de agroquímicos, muitos produtores já se conscien-
tizaram da importância dessas certificações", observa o técnico.

Para Oliveira, o técnico agrícola é um "profissional versátil", 
que ao mesmo tempo que atua 
com seu conhecimento técnico, 
também faz parte da execução das 
atividades no campo. "Ele é o pro-
fissional que está junto com o pro-
dutor rural, seja na elaboração de 
projetos, seja na parte técnica ou 
na área comercial, orientando so-
bre as melhores práticas em cada 
momento, para se conseguir maior 
proveito da lavoura", argumenta. 

O técnico agrícola está inse-
rido também na pesquisa, como 
acontece na Heringer, atuando 
diretamente na parte prática dos 
estudos, orientando, por exemplo, 
no momento da amostragem do 
solo, da calagem. Dessa forma, esse 
profissional é peça importante no 
desenvolvimento e na aplicação de 
tecnologias, que fazem de Minas o 
maior produtor de café do país.

Os números 
se devem ao 
investimento em 
pesquisas e em 
novas tecnologias 
de fertilização

Técnicos agrícolas dos centros de pesquisas 
em café e pastagens da Heringer, Rodrigo 
Oliveira, Patrícia Aguiar e Gustavo Dias
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Avaliação do sistema radicular de plantas de milho 
com tratamento de hormônios de crescimento

Welber Luiz Andrade Silva*1 • welberluiz_69@hotmail.com
Julia Lunara Jesuino*2 • Alessandra da Conceição Brito* • Érica Cristina Silva Oliveira*

RESUMO
Os biorreguladores são incrementos para a produtividade do milho, pois 

estimulam a divisão celular, a diferenciação e o alongamento das células, me-
lhorando, assim, o crescimento dos vegetais. O Stimulate®, único regulador de 
crescimento vegetal registrado pelo Ministério da Agricultura, é aplicado nas 
sementes das plantas, antes da semeadura. Esse biorregulador é composto 
por três hormônios vegetais, ácido giberélico, ácido indolbutirico e citocinina, 
que alteram morfologicamente os órgãos vegetais, influenciando ou modifi-
cando os processos fisiológicos de modo a controlar a atividade meristemá-
tica. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do Stimulate®, aplicado em 
sementes de milho do tipo híbrido AG 1051, no desenvolvimento inicial das 
plantas. O experimento foi dividido em duas etapas, a primeira para analisar 
a germinação e a segunda o desenvolvimento de planta. As experimentações 

foram realizadas no Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam), sendo 
a primeira parte no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de 
Agronomia e a segunda na estufa. Para o estudo, as sementes foram tratadas 
com Stimulate de quatro formas distintas:T1, T2, T3 e T4 receberam diferentes 
dosagens, sendo, respectivamente, testemunha, 0,5, 1,5 e 5,0 litros/100 kg de 
sementes. A germinação dos lotes foi conduzida com quatro repetições de 
50 sementes, em substrato de papel umedecido na proporção de 2,5 vezes a 
massa do substrato. Os rolos de papel foram mantidos em germinadores sob 
temperatura de 25ºC. A avaliação constou de uma contagem aos sete dias 
após a instalação do teste. O plantio foi feito em vasos de 5 litros, contendo 
areia, logo após o tratamento das sementes com o biorregulador, e o deline-
amento adotado foi tipo DIC, foi feito uma avaliação no número de folhas, 
espessura de colmo e altura de planta.

INTRODUÇÃO
A cultura do milho desempenha papel fun-

damental nos sistemas de produção brasileiro e 
mundial, sendo considerado um dos mais impor-
tantes cereais cultivados e consumidos no mun-
do, em função do seu elevado potencial produ-
tivo, de sua composição química e de seu valor 
nutritivo (Dourado Neto et al., 2004).

O tratamento de sementes é uma práti-
ca utilizada para aumentar o desempenho das 
sementes, especialmente de espécies de alto 
valor, como os híbridos de milho, pois protege 
a cultura durante as fases iniciais do ciclo (PE-
REIRA et al., 2008).

Novas tecnologias têm sido utilizadas visan-
do melhor desempenho na produção dessa cul-
tura, associada à aplicação de fungicidas, herbici-
das e reguladores de crescimento.

Os bioestimulantes são definidos, por muitos 
autores, como substâncias naturais ou sintéticas, 
oriundas da mistura de dois ou mais biorregula-
dores vegetais ou destes com outras substâncias 
(aminoácidos, nutrientes e vitaminas), que podem 
ser aplicados diretamente nas plantas ou em tra-
tamento de sementes (Klahold et al., 2006). Bus-
ca-se, assim, obter maiores produções e melhorias 
na qualidade das sementes.

Dentre as tecnologias mais promissoras para 
atuarem nessa fase da cultura, está autilização 
de reguladores de crescimento, que tornam as 

plantas mais tolerantes a fatores de estresse e, 
consequentemente, podem se desenvolver mais 
vigorosamente em condições adversas, permi-
tindo melhores chances de atingir seu potencial 
genético de produtividade (CASTRO et al., 2008).

Esses biorreguladores favorecem a expressão 
do potencial genético das plantas, mediante alte-
rações nos processos vitais e estruturais, promo-
vem o equilíbrio hormonal e estimulam o desen-
volvimento do sistema radicular (Castro & Vieira, 
2001; Silva et al., 2008). 

Os biorreguladores são substâncias sintéticas 
que, aplicadas exogenamente, possuem ações si-
milares aos grupos de reguladores vegetais co-
nhecidos (citocininas, giberelinas, auxinas, ácido 
abscísico e etileno). Esses reguladores podem ser 
aplicados diretamente nas plantas (folhas, frutos 
e sementes), que atuam como mediadores de 
processos fisiológicos, provocando alterações nos 
processos vitais e estruturais, com a finalidade de 
aumentar a produção, melhorar a qualidade e fa-
cilitar a colheita (CASTRO; VIEIRA, 2001).

Diante deste contexto, objetivou-se avaliar o 
efeito do produto bioestimulante (Stimulate), apli-
cado em sementes de milho, no desenvolvimento 
inicial das plantas de milho do híbrido AG1051.

MATERIAL E MÉTODOS
A experimentação foi conduzida em casa de 

vegetação e em laboratório de sementes do Cen-

tro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM). As 
coordenadas geográficas da estufa correspon-
dem a -18.572602 S e -46.513098 O, e altitude 
média de 890 metros.

Foi adotado, para o experimento, o Deline-
amento Inteiramente Casualizado (DIC), com 
quatro repetições. Como material, utilizaram-se 
sementes de milho híbrido AG1051, provenien-
te da safra 2017/2017, ao qual foi submetido ao 
tratamento com regulador de crescimento com 
as seguintes concentrações: 0,09g/L citocinina, 
0,05g/l giberelina e 0,05g/l de auxina. Foram rea-
lizados quatro tratamentos nas respectivas dosa-
gens: 0,5l para 100 Kg de sementes; 1,5l para 100 
Kg de sementes recomendadas pelo fabricante na 
cultura do milho; 5l para 100 Kg de sementes; e a 
testemunha que não recebeu tratamento.

Antes da semeadura, foi realizado o tes-
te de germinação, onde aplicou-se o regulador 
de crescimento para o tratamento de sementes. 
Utilizaram-se 50 sementes em cada tratamento, 
semeadas em rolos de papel umedecidos com 
água destilada a 2,5 vezes o peso do papel seco e 
mantidos em germinador regulado a 25°C. As ava-
liações foram realizadas sete dias após, conforme 
as Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009), 
sendo os resultados expressos em porcentagem 
de plântulas normais.

A semeadura foi realizada manualmente no 
dia 1 de setembro de 2017. As sementes de milho 

PALAVRA-CHAVE: biorregulador, fitorregulador, milho, Stimulate.
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foram semeadas em vasos de polietileno com capacidade para 5l, preenchi-
dos com areia. O plantio foi adubado com monoamônio fosfato (MAP) e clore-
to de potássio (KCl), nas dosagens de 0,3g e 0,25g, respectivamente, por vaso, 
pesado em balança de precisão eletrônica, o que equivale a 100 kg/há de KCl 
e 120 kg/há de MAP.

Foram disseminadas quatro sementes por vaso e o desbaste foi realizado 
com 28 dias após a emergência das plântulas, deixando uma planta por vaso. 
Na condução do experimento, foram aplicadas diariamente, 300ml de água 
por vaso e doses de solução nutritiva quinzenalmente, em substituição à água.

Para determinar o índice de velocidade de emergência foram feitas con-
tagens diárias das plântulas emergidas a partir do teste emergência. O índice 
foi calculado utilizando-se a equação descrita por Nakagawa (1994): IVE= (G1/
N1) + (G2/N2) + … + (Gn/Nn), em que IVE = índice de velocidade de emergência; 
G1, G2 e Gn = número de plântulas normais na primeira, segunda e enésima 
contagem; N1, N2 e Nn = número de dias.

Quatro avaliações foram realizadas semanalmente, iniciando aos 28 dias 
após a emergência, onde foram verificados altura de planta, espessura de col-
mo e número de folhas e, na quarta avaliação, o material foi colhido para aná-
lise de comprimento de raiz. Para essa etapa do estudo, utilizaram-se trena de 
5 metros e paquímetro. Logo após, foi separada a parte aérea da raiz, colocada 
em um saco de papel e levada para estufa, a uma temperatura de 50°C, sendo 
deixada por três dias. Após esse período na estufa, o material foi pesado em 
balança de precisão e foram avaliadas a massa seca da raiz e a da parte aérea.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores médios de germinação, índice de velocidade de emergência, 

comprimento e massa seca das partes aéreas e das raízes em resposta ao hí-
brido de milho (AG 1051), submetido ao tratamento com regulador de cresci-
mento (com as concentrações de 0,09g/lL citocinina, 0,05g/lL giberelina e 
0,05g/lL de auxina), estão descritos na tabela 1.

Os registros apontam que apenas o tT2, com dosagem de 1,5 litros/ 100kg, 
apresentou porcentagem de germinação acima do padrão utilizado para a co-
mercialização da espécie, que é de 85%, como estabelecido pela Instrução 
Normativa n° 45, de 17 de setembro de 2013 (MAPA, 2013). A alta porcentagem 
de germinação é fundamental para o estudo comparativo entre lotes com di-
ferentes níveis de vigor, já que, o processo de deterioração se inicia com a 
redução de vários atributos de desempenho e vigor da semente, resultando 
na perda da capacidade germinativa.

No teste de índice de velocidade de emergência (IVE) foi observado me-
lhor desempenho do T1, a testemunha que não recebeu tratamento.

CONCLUSÃO
A aplicação de bioestimulante via semente, é relativa em seus re-

sultados, pois depende dos fatores ambientais e de como a planta rea-
girá com os hormônios que serão aplicados. Por exemplo, se a planta se 
encontrar em ótimas condições de crescimento, a aplicação do bioesti-
mulante provavelmente atuará de forma benéfica na planta, auxiliando 
em seu potencial produtivo, mas se a planta se encontrar em fase de 
estresse e houver a aplicação de hormônios, o efeito será o contrário do 
desejado. Como o experimento foi conduzido em estufa, com alta tem-
peratura no período da tarde, as plantas sofreram deficiência nutricional 
e, com esse estresse, a planta não respondeu a utilização de hormônios.
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G IVE. CPA CR MSR MSPA

T1 72% 0,56 51,20 57,60 11,58 3,76

T2 88% 0,48 54,00 63,00 10,39 3,79

T3 66% 0,41 51,00 65,20 8,77 4,12

T4 73% 0,51 51,40 67,00 11,30 4,39

Tabela 1 – Médias da porcentagem de germinação (G), índice de velocidade de emergência (IVE),  
comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR), massa seca da raiz (MSR),  

massa seca da parte aérea (MSPA).

Gráfico 1 - Diâmetro de colmo de plantas de milho (mm), em função de diferentes doses de 
Stimulate, de acordo com cada tratamento. Patos de Minas-MG, 2017.

Gráfico 2 - Massa seca de colmo de planta de milho (g), em função de diferentes doses de 
Stimulate, de acordo com cada tratamento. Patos de Minas-MG, 2017.

*Graduando(a) em agronomia pelo Centro Universitário de Patos de Minas (MG)
1Técnico agrícola pela Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia (MG) 
2Técnico agrícola pela Escola Estadual Agrotécnica Afonso Queiroz (MG)
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Acompanhei, a partir do final de 2015 a luta dos técnicos 
agrícolas pela conquista do sonho mais justo de criar o seu 
Conselho Profissional e, por consequência, se desvincular 
do Conselho dos Engenheiros, a exemplo do que já havia 

sido feito em relação aos arquitetos.
A luta dos técnicos agrícolas por valorização, reconhecimento 

e condições dignas de trabalho é também uma luta minha. É minha 
porque sei da importância dessa atividade, bem como dos profissio-
nais, para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e produ-
tores rurais. É minha, também, porque nasci e trabalhei na roça, onde 
residi e onde é extraída a subsistência da maioria de minha família, 
que por sinal não é pequena.

Foi nessa mesma roça que minha família, ainda na década de 
1960, recebeu dos extensionistas da famosa Associação de Crédito 
de Assistência Rural (Acar), que se valendo dos clubes 4S (Saber, Sen-
tir, Saúde e Servir), os primeiros e revolucionários cursos técnicos vol-
tados à modernização da agropecuária, à comercialização, ao sane-
amento básico rural, prevenção às doenças endêmicas, entre outros.

A promulgação da Lei 13.639/2018, que criou o Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, 
os conselhos regionais dos técnicos industriais e os conselhos regio-
nais do técnicos agrícolas é, sem dúvida, a ação estratégica mais sig-
nificativa para consolidar o papel e a importância dos técnicos agrí-
colas, o que levará a uma revolução no campo, com mais assistência 
técnica aos produtores rurais e agricultores familiares. Tenho muita 
honra de ter participado desse processo, junto com meu partido, o 
PDT, que foi a força institucional no governo determinante para a 
ação política, que permitiu que o anteprojeto fosse criado na Casa 
Civil e tramitasse com êxito nesta câmara.

É preciso destacar que o sucesso político da criação do Conse-
lho se deve à organização desses profissionais, através do Sintamig 
e, obviamente, do profissionalismo de seus dirigentes, liderados por 
seu presidente Ely Avelino, que soube articular juntamente com a As-
sociação dos Técnicos Agrícolas do Brasil (ATABRASIL) e conseguir 
pressionar os deputados e senadores contra os interesses e lobby 
muito forte de setores do Confea e dos Creas. Parabéns!

Mas gostaria também, de dividir outra preocupação do nosso 
mandato, em torno de uma tragédia que se abateu sobre nossa so-
ciedade, que é a violência rural e urbana.

O campo, as fazendas e sítios, antes um refúgio para as pessoas 
que buscavam segurança como pressuposto básico para seus inves-
timentos, bem como, para a qualidade de vida, vem se tornando, a 
cada dia, cenário de medo e intranquilidade, pelos crescentes episó-
dios de violência e criminalidade. 

A solução para essa tragédia se resume em um conceito bá-
sico: a segurança pública tornar-se de fato prioridade para o Es-
tado brasileiro. No Poder Executivo apontamos alguns fatores:

Conselho 
Profissional dos 
Técnicos Agrícolas: 
uma vitória da classe 
e do setor produtivo
Por Deputado Federal Subtenente Gonzaga

1. Financiamento – Divido esse problema em dois. Primeiro 
o volume de financiamento, seja no salário, seja no investi-
mento. O valor é extremamente baixo. Segundo, a fonte de 
financiamento. É um absurdo que o Estado tenha, ao lon-
go dos anos, transferido sua responsabilidade. Hora para 
os próprios moradores da zona rural, que são chamados 
a comprar viaturas e até mesmo garantir suas despesas 
de combustível e manutenção. Hora com os municípios, 
empurrando para eles também a responsabilidade pelo 
custeio de viaturas, aluguel de imóveis, contas de água, 
telefone, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. 

2. Sistema Prisional – O Brasil tem aproximadamente 300 
mil vagas no sistema prisional para uma população car-
cerária de aproximadamente 700 mil presos. Segundo o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) são mais de 900 mil 
mandados de prisão para serem cumpridos em todo o 
Brasil. Soma-se a isso, o fato de uma média de 68,25% dos 
inquéritos abertos para apurar homicídios, que são arqui-
vados sem identificar a autoria e a materialidade.

3. Efetivo – Somente em Minas Gerais há um déficit legal de 
mais de 8 mil policiais militares. A lei prevê 51,1 mil PMs e o 
Estado possui apenas pouco mais de 42 mil. Sem contar a 
deficiência também na Polícia Civil.

4. No Poder Judiciário e no Ministério Público, há uma es-
trutura deficiente, com falta de juízes, serventuários e va-
ras em diversas comarcas. O resultado? Grande volume de 
processos acumulados, gerando prescrição e impunidade.

5. O Poder Legislativo é também um grande responsável 
pela situação de insegurança pública, violência e crimi-
nalidade. A atualização da legislação penal, processual 
penal e de execução penal caminha a passos de tartaru-
ga, quando não anda literalmente para trás. O índice de 
políticos, nos três poderes, que respondem ou que são 
sujeitos a responder a processos na justiça, são fatores 
dificultadores da atualização da legislação. Citamos duas 
realidades de domínio público: A execução de sentenças 
em segunda instância e o fim do foro privilegiado. Mas, 
podemos citar a tentativa de aprovar as medidas anticor-
rupção, o cumprimento de pena em regime fechado para 
penas menores que oito anos, a alteração de regras para a 
progressão de regime, entre tantas outras, que poderiam 
gerar punições mais severas e que não avançam no Con-
gresso Nacional.

Por fim, nosso mandato está à disposição de vocês, técnicos 
agrícolas, para desenvolver as ações e políticas de interesse da 
sua classe.
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Desde a criação do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, o Sintamig vem realizando 
encontros regionais para tratar de assuntos pertinentes à nova entidade. Técnicos 
agrícolas já se reuniram em Capelinha e em Machado, interior de Minas. Em breve, se 
encontrarão em Teófilo Otoni e em outras cidades mineiras.

Em 22 de setembro de 2017 foi fundada a Federação 
Interestadual dos Técnicos Agrícolas do Brasil (Finta-
BR). Para representar os técnicos agrícolas, que são 
considerados gigantes no campo, uma Federação 
também gigante, forte, responsável, democrática, 
verdadeira, que respeita às leis trabalhistas, que 
defende um piso salarial digno para a categoria e um 
conselho profissional para todos.

O Sintamig firmou, em 2017, um Acordo Coletivo de Trabalho com os trabalhadores 
da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. (Cooxupé). Também 
assinou a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato da engenharia consultiva 
em Minas Gerais. Outras demandas de interesse da categoria dos técnicos agrícolas 
e do setor produtivo para elaboração de acordo coletivo podem ser informadas à 
diretoria do Sintamig.

Em fevereiro deste ano, o Sintamig deu início a publicação mensal do seu Boletim 
Informativo, a fim de estreitar a comunicação com seus filiados. Um meio de divulgação 
de informações sobre o mercado de trabalho e outros assuntos de interesse da categoria.

Criação da Federação Interestadual dos 
Técnicos Agrícolas do Brasil (Finta-BR)

A C O N T E C E

Acordos coletivos

Boletins informativos

Encontros regionais

2018 será recordado como um ano 
histórico para os técnicos agrícolas, com 
uma grande vitória: o Sintamig, juntamente 
com outras entidades, conquistaram um 
conselho próprio. A Lei 13.639, publicada 
no Diário Oficial da União em 27 de março 
de 2018, deu origem ao Conselho Federal 
dos Técnicos Agrícolas, ao Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais e seus 
respectivos Conselhos Regionais.

Conselho Federal 
dos Técnicos 
Agrícolas Eleições 2018 para o 

Conselho Federal e 
Regional dos Técnicos 
Agrícolas

Participe dessa 
conquista importante 
para a classe profissional!
As datas serão 
divulgadas em breve nos 
meios de comunicação 
do Sintamig, fique ligado!
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