O mundo discute o algodão

O

na tecnologia de processamento pré
nome é curioso, Burkina Faso. A
e pós-descaroçamento.
Durante o
capital e maior cidade deste país
evento foi realizada também uma feira
africano, também possui um nome
paralela com empresas e indústrias
curioso, Ouagadougou, cuja tradução livre
que apresentaram tendências e novas
significa “onde estão as pessoas de honra
tecnologias do setor, como máquinas
e respeito”. Com apenas 14,3 milhões de
e
implementos,
equipamentos,
habitantes, localizado em um território de
insumos,
tecnologia
e
logística.
274,2 mil quilômetros quadrados, Burkina
Em 21 de novembro, último dia do enFaso foi escolhido para sediar a 67ª
contro, a Comissão apresentou um relaAssembléia Plenária do Comitê Consultivo
tório, no qual apontou que haverá deInternacional do Algodão (ICAC, em inglês)
clínio na produção de algodão mundial.
entre os dias 17 e 21 de novembro de
Haroldo Cunha participa da conferência
Fato que não ocorria há uma década. De
2008. Durante cinco dias, o país acolheu
sobre Biotecnologia em algodão
acordo com o estudo, isto ocorrerá devi429 pessoas de 35 governos e nove
do ao lento crescimento econômico global
organizações internacionais envolvidas no
setor produtivo do algodão. Apesar de ocupar a segunda e à concorrência com os produtos químicos e fibras sintéticas.
pior posição (177ª) do Índice de Desenvolvimento Humano Segundo o relatório, apesar de um reforço nos estoques
(IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo último do produto e os crescentes custos de produção, os dados
levantamento foi feito em 2006, Burkina Faso é um dos maiores da primeira parte da atual safra indicam que a média dos
produtores de algodão do continente africano. Foi a segunda preços do algodão cairá a partir do nível médio da última
vez na história do ICAC que esta reunião ocorreu na África. safra. O estudo mostra também que o aumento de outras
Este ano, o tema escolhido para a plenária foi “Tecnologias para commodities pode ter influenciado o preço do algodão.
o Desenvolvimento de Algodão”. A escolha não foi aleatória. A crise no mercado financeiro mundial também afetou, como
O objetivo era mostrar como as novas tecnologias podem levar era de se esperar, o resultado do estudo. Hoje, há uma incerteza
as indústrias de algodão a uma maior produtividade, reduzir sobre os preços dos produtos devido à imprevisibilidade
custos e ainda melhorar a competitividade no mercado mundial, sobre as perspectivas do mercado mundial, mais do que
sempre de maneira sustentável. “É um caminho natural que é habitual, nesta época do ano. O levantamento faz um
todos os países procuram buscar”, ressalta o presidente da alerta aos produtores de algodão para que fiquem atentos
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), ao interpretar as previsões de preços para a próxima safra.
Haroldo Cunha, que esteve presente no evento. “Ninguém
quer ficar na contramão da história”, afirma ele, que participou
da conferência sobre Biotecnologia em algodão: lições de
sua execução e ainda de uma mesa redonda sobre o bicudodo-algodeiro. Trata-se de uma praga agrícola, originária da
• Goiás terá algodão adensado
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América Central, cuja espécie chegou ao Brasil em 1983,
causando prejuízos nas plantações de algodão do Nordeste.
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E

sta edição do Jornal da Abrapa, o leitor pode
notar, chega com uma nova proposta de layout,
que segue a linha da nova logomarca da
entidade. O objetivo foi dar mais dinâmica à leitura.
As mudanças da logomarca e do jornal fazem parte
de uma série de ações que a diretoria da entidade
implementou com vistas às comemorações dos dez
anos da Abrapa, em abril de 2009.Nos últimos dez
anos, a cotonicultura brasileira se desenvolveu e
ocupou lugar de destaque no comércio mundial. O
produtor, incansável na luta para oferecer algodão de
qualidade ao mercado, amargou muitas noites em
claro na busca de saídas para as várias adversidades
que surgiram e surgem todos os dias. Mas não
há problemas sem solução. Não há crise que não

gere oportunidade.A Abrapa sabe que a crise que
assolou o mundo e, a cada dia mostra sua face mais
cruel, deve ser cuidadosamente avaliada, para que
alternativas sejam postas na mesa. Não há milagres.
A união dos produtores, capitaneada pela associação,
será o caminho mais seguro para diminuir o impacto
da crise nas fazendas de algodão brasileiras.Como
sempre fez, desde que foi criada, a Abrapa mais
uma vez estará presente ao lado do produtor na
busca de soluções e apoio governamental na hora
da crise. Perto de completar dez anos, a entidade
dos cotonicultores brasileiros sabe que aniversário
se comemora com muito trabalho e a certeza de que
há muito por fazer no futuro.

03 de novembro
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou a instituição na Reunião do Conselho Superior do Agronegócio
(COSAG) da FIESP/IRS. Na pauta, “Crédito Rural no Brasil: presente e futuro”, discutido por Luis Carlos Guedes Pinto,
Vice-Presidente de Agronegócios do Banco do Brasil e o “Peso dos Tributos sobre os alimentos no Brasil”, estudo realizado
pela FGV e apresentado por Fernando Garcia, coordenador do Núcleo de Economia da FGV Projetos.
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participou na BM&F de reunião para discutir a implantação de um cadastro
nacional para registro de contratos de Algodão.
05 de novembro
• Haroldo Cunha representou a Abrapa em reunião com o senador Delcídio Amaral.
11 de novembro
• Reunião entre o grupo de Marketing e representantes da Abrapa com a FMC e Ihara para apresentação da política de
patrocínio da Associação e projeto de comemoração dos 10 anos.
12 de novembro
• Reuniões entre o grupo de Marketing e representantes da Abrapa com a Multigrain, EISA, Noble e Monsanto do Brasil
para apresentação da política de patrocínio da Associação e projeto de comemoração dos 10 anos.
12 e 13 de novembro
• Liderados pelo presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representantes da Associação foram ao Senado e Câmara para
tratar de questões como reforma tributária, crédito agrícola e inclusão de emenda no orçamento da União que garanta
recursos para o setor.
13 de novembro
• Reunião entre o grupo de Marketing e representantes da Abrapa com a Dreyfus e Basf para apresentação da política de
patrocínio da Associação e projeto de comemoração dos 10 anos;
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, e Sérgio Nogueira representaram a Abrapa na reunião do Conselho
de Ética do Algodão.
15 a 21 de novembro
• 67º Reunião Plenária do ICAC (International Cotton Advisory Committee) - Burkina Faso.
26 de novembro
• Abrapa participou da Reunião Conjunta da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas; Comissão Nacional de
Crédito Rural e Comissão Nacional de Endividamento. Na pauta, os resultados da safra 2007/08, o cenário da safra
2008/09, entre outros;
• Abrapa participou da reunião da Comissão Nacional de Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA).
28 de novembro
•Reunião entre a Diretoria da Abrapa e os Presidentes das Estaduais. Na pauta, avaliação da safra 2007/08, balanço das
ações da Associação em 2008, avaliação dos impactos da crise sobre a cotonicultura, entre outros.
• Reunião entre o grupo de Tecnologia da Abrapa e a equipe de algodão da Monsanto para discutir o sistema de
Cobrança de Indenização (SCI).
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A hora e a vez da biotecnologia

A

lém de ser considerado um dos temas prioritários, sementes transgênicas. O relatório aponta que a produa biotecnologia recebeu destaque no relatório final ção naquele país aumentou desde a introdução destas
da 67ª Plenária do Comitê Consultivo Internacional sementes, em 2002.
do Algodão (ICAC, em inglês). Os participantes do Por fim, o relatório informa que, com a adoção da
encontro, de acordo com o estudo,
biotecnologia iniciada comercialmente
foram informados de que variedades
no mundo em 1996, os agricultores
de algodão geneticamente modificado
rapidamente perceberam os benefícios
“...não há qualquer
representaram mais da metade da
do uso desta tecnologia. Além disso,
prova
de
que
o
produção mundial na última safra.
“os cientistas concordam que a
consumidor final
Somente para se ter idéia, em Burkina
tecnologia é segura e que não há
sofra
qualquer
tipo
de
Faso foram colhidos dez mil hectares
qualquer prova de que o consumidor
de algodão geneticamente modificado
rejeição ao produto...” final sofra qualquer tipo de rejeição
na última safra. “Isso comprova que
ao produto. Notou-se, ainda, que a
o Brasil precisa apressar o processo de
proteína produzida pelo algodão Bt,
aprovação deste tipo de semente”, destaca o
que é tóxica para determinados insetos, é
presidente da Abrapa, Haroldo Cunha.
a mesma que foi isolada de bactérias pelos cientistas na
A Índia, país com maior área de produção dedicada ao al- década de 50 e é usada como um bio-inseticida aprovado
godão, conseguiu pelo sexto ano consecutivo um aumen- para utilização em sistemas de produção orgânica”,
to sem precedentes no cultivo do produto com o uso de encerra o relatório.

Goiás terá algodão adensado na safra 2008/09
Já está definido. Os produtores de algodão de
Goiás pretendem cultivar, no próximo ano agrícola,
803 hectares de algodão pelo método adensado.
Segundo informações da Associação Goiana dos
Produtores de Algodão (AGOPA), esse modelo de
cultivo já vinha sendo discutido por pesquisadores,
técnicos e produtores de Goiás para que se chegasse
a um ideal de segurança e estímulo no cultivo da
fibra no Estado.
De acordo o presidente da AGOPA, Marcelo Swart
as vantagens econômicas em se produzir algodão

pelo método adensado são muitas. Ele destaca
a diminuição do espaçamento entre as plantas e
a antecipação do ciclo de produção, o que pode
resultar em um produto final com uma diminuição
de custos de até 40%.
O presidente da AGOPA acredita que o volume
de área com o cultivo do algodão adensado pode
aumentar gradativamente nas próximas safras. “Além
de diminuir os custos de produção, que representam
em torno de 30% dos gastos gerais com a cultura,
o novo método reduz ainda o custo com controle
de pragas e o risco de perdas por causa do clima”,
destaca Swart.
Outra vantagem está na redução dos gastos na hora
da colheita. A colheita da cultura com este método
de cultivo pode ser feita com máquina de baixo custo,
aproximadamente US$ 25 mil, acoplada a um trator
agrícola, o que torna esse modelo acessível à maioria
dos produtores. A máquina permite colher uma
média de 3 hectares/dia. O modelo atual, embora
colha aproximadamente 8 hectares/dia, custa cerca
de R$ 600 mil, portanto muito caro à maioria dos
cotonicultores.
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Presidente da Ocepar aposta no resgate
da discussão sobre o algodão

O

presidente da Cooperativa Central de
s preparativos para o VII
Algodão do Paraná, Almir Montecelli,
Congresso
Brasileiro
do
como fundamental para estabelecer
Algodão, que acontece em
novas relações. “Achamos de suma
setembro de 2009, em Foz do Iguaçu, já
importância a participação dos técnicos
começaram por meio de contatos com
das nossas cooperativas que atuam no
os mais de quatro mil participantes e
setor de produção e industrialização,
importantes declarações de parceiros
será uma oportunidade única para a
e colaboradores. Entre eles está a
busca de novos conhecimentos nesta
Ocepar. “Para nosso estado, é um
área no sentido de superarmos os
privilégio ter sido escolhido como sede
desafios que esta atividade enfrenta
de um evento desta grandeza e que
no Paraná”.
reunirá, durante o mês de setembro do
O presidente da Ocepar ainda
próximo ano, os principais especialistas
ressaltou a importância da realização
no setor da cotonicultura brasileira e
do evento no Paraná, lembrando que
internacional”, afirma o presidente da
Presidente da Ocepar defende
em 1991, o estado chegou a cultivar
Ocepar, João Paulo Koslovski.
debates sobre o setor
700 mil hectares com algodão,
Segundo ele, o evento trará grande
número
que cairia nos anos seguintes
oportunidade também para os técnicos
devido
a
fatores
como políticas oficiais
das cooperativas associadas que atuam
equivocadas
com
abertura
das importações do
no setor. “Eles poderão se atualizar em relação aos
produto,
preços
internacionais
baixos e o surgimento
principais avanços científicos e tecnológicos desta
cultura, que nas décadas de 80/90 chegou a ser da praga do bicudo do algodoeiro. Segundo ele, para
uma das mais importantes na geração de renda e a próxima safra a previsão é de uma área estimada
trabalho, especialmente nas regiões Norte e Noroeste, em 5.500 hectares. “Acreditamos que este evento de
contribuindo também para nossa balança comercial”. caráter nacional será uma forma de resgatarmos as
Koslovski ainda apontou a parceria do evento com o discussões sobre este tema”.

Amapa estimula o desenvolvimento
tecnológico do algodão no Maranhão e Piauí

Produtores de algodão reunidos
para intercâmbio de informações

A

pesquisa científica e a experiência
dos produtores são responsáveis pelo
desenvolvimento tecnológico de uma
nova cultura numa região. Na região que
engloba o Sul do Maranhão e Sudoeste do
Piauí, a cultura do algodão está em fase de
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amadurecimento tecnológico e confirmação de sua viabilidade técnica
e econômica. A Fazenda Parnaíba, empresa da SLC Agrícola S.A.,
iniciou o plantio da cultura na safra 2000/01. Nos últimos anos, vários
produtores iniciaram o plantio da cultura, multiplicando rapidamente
experiências nos diferentes micro-climas da região.
Para promover intercâmbio técnico entre os produtores e acelerar
o processo de desenvolvimento tecnológico, a Amapa (Associação
Maranhense dos Produtores de Algodão) convidou todos os produtores
de algodão da região para uma reunião técnica de avaliação da safra
07/08. O evento foi realizado no dia 25 de outubro de 2008, na
Fazenda Parnaíba, onde cada produtor relatou sua experiência. Os
dados confirmam que a região apresenta alto potencial produtivo,
apenas é necessário ajustar data de plantio, correção do perfil de
solo, treinar as equipes para o correto manejo da cultura e selecionar
as melhores variedades. Os resultados obtidos de produtividade e
qualidade foram positivos e os produtores estão confiantes em relação
ao pacote tecnológico a ser utilizado para obter alta produtividade. A
área de plantio na safra 08/09 deverá sofrer redução de 18% a 20%,
na mesma proporção da redução média do Brasil, e manter-se em
torno de 20.000 ha.

AMPASUL firma parceria com CEPEA/ESALQ
para levantamento de custo de produção

A

Associação Sul-Matogrossense dos Produtores safras 2007/08 e 2008/09. Foram levantados os preços
de Algodão (Ampasul) firmou uma parceria de compra de insumos e de venda dos produtos,
coeficientes técnicos, preços de
com a CEPEA/ESALQ,
máquinas e equipamentos
para levantamento de custo
novos, entre outros. Nenhum
de produção de algodão,
dado individual foi coletado,
soja e milho no estado. Neste
apenas
informações
que
momento de turbulência na
refletiram o retrato do custo
economia mundial é prudente
de produção em Mato Grosso
que se faça uma reavaliação
do Sul, conforme a região
nos custos de produção. O
diagnosticada.
O
Cepea
intuito é verificar a situação
repassará os resultados dos
da propriedade rural como
painéis e um relatório contendo
um todo e não apenas de
a análise detalhada dos dados
uma cultura. O Cepea possui
para a Ampasul, assim como
uma metodologia própria de
a descrição da metodologia
coleta de informações e o
Técnicos reunidos para
utilizada. A associação acredita
objetivo é o preenchimento
elaboração do estudo do Cepea
que com as informações do
de uma planilha eletrônica,
custo real de produção poderá
em reuniões com produtores e
técnicos conhecedores da produção agrícola do estado. ajudar os produtores na tomada de decisão até o final da
Para isso, foi realizada uma reunião na região norte e próxima safra, bem como embasar os pleitos da entidade
outra no sul do estado, uma vez que há diferença na para a classe produtora de algodão junto aos poderes
tecnologia aplicada nestas localidades. O foco foi as executivos e legislativos estaduais.

Cresce interesse no plantio de algodão adensado

O

s produtores mineiros estão cada as técnicas aplicadas na colheita do algodão.
vez mais interessados no plantio do Após o término das viagens programadas, a
algodão adensado. Com o objetivo Amipa realizou uma reunião com pesquisadores,
de conhecer melhor as técnicas que envolvem técnicos e associados para discutir as vantagens
o plantio e colheita, a Amipa organizou uma e os entraves desse sistema de plantio e quais
série de viagens para que alguns
serão as adequações necessárias,
produtores, diretores e técnicos
para plantio no estado, quanto
Já no Vale
visitassem regiões onde o cultivo
à
condição
de
solo,
ciclo,
do Iuiu, o grupo
já é consolidado e os resultados
dificuldades de manejo e tipo de
acompanhou o
obtidos têm sido satisfatórios.
sistema de plantio, colheitadeira. Definiu-se que para a
Os dois últimos grupos formados
safra 08/09 produtores das regiões
adubação e
visitaram plantações na Argentina
principalmente as do Alto Paranaíba, Triângulo
e Vale do Iuiu/Bahia. Na Argentina,
técnicas aplicadas Mineiro, Noroeste e Norte de
os produtores acompanharam o
Minas investirão alguns hectares
na colheita do
processo de beneficiamento, as
para o plantio do adensado. O
algodão.
condições de operacionalização das
departamento técnico da Amipa
usinas e o maquinário utilizado na
estará em campo acompanhando e
colheita. Já no Vale do Iuiu, o grupo acompanhou orientando os produtores durante o processo de
o sistema de plantio, adubação e principalmente plantio e manutenção das lavouras.
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Ampa participa de mais uma edição
do Natal das Crianças

A

Associação Mato-grossense dos Produtores de é reconhecida mundialmente”, frisou Terezinha.
Algodão (Ampa) prestigiou o lançamento do Para o conselheiro consultivo da Ampa, José Pupin, a
Natal das Crianças do Governo do Estado no associação tem o maior orgulho em participar do Natal
dia 4 de novembro. A campanha, considerada o maior das Crianças, por meio do Projeto Japuíra coordenado
evento de solidariedade de Mato Grosso, é comandada pelo Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA), porque
pelo governador, Blairo Maggi, e pela secretária de os produtores conseguiram construir uma história muito
Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, bonita em Mato Grosso. “Essa cultura traz riquezas para
Terezinha Maggi. O objetivo é arrecadar alimentos não o Estado e aproveita também para apoiar e investir em
perecíveis e beneficiar mais de 100 mil famílias carentes projetos sociais que possam contribuir para a melhoria
de vida de muitas pessoas”, destacou.
com cestas básicas.
Além da Ampa, mais de 30 empresas de vários setores, “A esperança é que a nossa meta seja ultrapassada,
justamente porque os nossos parceiros
clubes de serviços, maçonaria, igrejas,
também desejam que as pessoas atendidas
movimento comunitário e o Banco do
tenham um excelente Natal”, disse o
Brasil são parceiros. Terezinha Maggi
governador Blairo Maggi. Em 5 edições,
aproveitou a solenidade para agradecer
arrecadaram cerca de 7 mil toneladas de
o entrosamento da Ampa com a
alimentos.
campanha. A associação, que também
Na opinião do diretor executivo da
participou das outras cinco edições,
Ampa, Décio Tocantins, a campanha
doou este ano dez mil camisetas. “Esse
ganhou a simpatia desde o início.
gesto representa muito para nós e para
“Somos solidários porque entendemos
os cotonicultores mato-grossenses.
que temos compromisso em ajudar
José Pupin entrega as camisetas
Primeiro porque estão ajudando nessa
quem realmente precisa”, disse,
à Terezinha Maggi
ação social, e depois porque essas
acrescentando que o algodão de Mato
camisetas foram confeccionadas com o fio de algodão Grosso está contribuindo para suprir, neste natal, a
produzido em nosso Estado. O algodão daqui também necessidade básica de milhares de famílias que vivem em
tem projetos sociais, emprega muita gente e a qualidade situação de extrema pobreza.

Curso capacita profissionais do algodão

E

ntre os dias 24 e 29 de novembro, a Associação

destaques da programação foi a explanação do diretor

Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa)

da Abapa, Celito Missio, que, além de produtor, é

promoveu, nos municípios de Luís Eduardo

proprietário de algodoeira. Missio falou sobre a

Magalhães e no distrito de Roda Velha, município de

importância do beneficiador na cadeia produtiva

São Desidério, um treinamento para aperfeiçoar o

do algodão.

conhecimento teórico e técnico dos profissionais da

De acordo com o presidente da Abapa, João Carlos

cadeia produtiva do algodão. Aproximadamente 150

Jacobsen,

pessoas participaram do evento e a segunda etapa

ao longo do ano pela Associação têm como

está programada para o mês de abril de 2009.

objetivo minimizar os entraves causados pela falta

“...O material
humano treinado
e valorizado é
essencial à cadeia
do algodão da
Bahia...”
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os

diversos

treinamentos

promovidos

Durante o treinamento,

de capacitação, incutindo nos colaboradores e

foram tratados assuntos

participantes a cultura do planejamento técnico e

ligados aos processos e

profissional. “O material humano treinado e valorizado

tecnologias

cadeia

é essencial à cadeia do algodão da Bahia. Os cursos

do algodão e também se

vêm atender a esta demanda e, por isso, têm grande

traçaram estratégias para

adesão do público”, afirma Jacobsen.

reduzir custos e melhorar a

Na oportunidade, também foram passados conceitos

qualidade da produção no

que

cerrado da Bahia. Um dos

atendimento ao mercado e sustentabilidade.

da

permitem

a

análise

de

custo-benefício,

Rogério Diacov

Em setembro deste ano, a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) aprovou a liberação
comercial do Algodão Roundup Ready® (RR), tecnologia desenvolvida pela Monsanto para conferir à
planta tolerância ao glifosato e melhor controle de plantas daninhas, herbicida utilizado com sucesso
em todo o mundo, classificado como de baixa toxicidade para o ser humano e que contribui para o
sistema de plantio direto. Na entrevista a seguir, o gerente de produto de algodão da Monsanto, Rogério
Diacov, formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, com especializações
em marketing, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ﬁnanças pela Universidade Federal
de Uberlândia, fala sobre os benefícios da chegada do algodão RR no mercado de algodão brasileiro e a
importância da biotecnologia para o fortalecimento do setor entre os grandes e pequenos produtores.

Jornal da Abrapa: Quais são os principais diferenciais
do Algodão RR, liberado recentemente pela CTNBio
(Comissão Técnica Nacional de Biossegurança)?
Rogério Diacov: O Algodão Roundup Ready® (RR),tolerante a
herbicidas à base de glifosato, foi desenvolvido pela Monsanto
com o objetivo de possibilitar o controle eficaz e seguro de
plantas daninhas que competem com a cultura do algodão,
com benefícios adicionais ao produtor e ao meio ambiente.
JA: O controle sobre as plantas daninhas será mais
eficaz?
RD: O controle de plantas daninhas na cultura do algodoeiro
ainda é um processo complexo. As plantas daninhas competem
intensamente com as plantas de algodão causando perdas
em produtividade por mato-competição, pela produção de
substâncias supressoras do desenvolvimento (alelopatia), pelo
abrigo a pragas e doenças. Além disso, muitos herbicidas
utilizados em seu controle possuem efeitos residuais,
acumulando-se no solo e afetando a produtividade das lavouras.
As lavouras de algodão Roundup Ready® possibilitarão a
aplicação de herbicidas à base de glifosato sobre a cultura, o
que simplifica e melhora o controle das plantas daninhas, uma
vez que estes herbicidas controlam uma grande variedade de
invasoras, o que anteriormente demandava a aplicação de
vários herbicidas, em vários momentos do desenvolvimento
da lavoura.
JA: Haverá, portanto, um ganho de rentabilidade?
RD: Não só de rentabilidade. O Algodão Roundup Ready®
poderá permitir aos produtores brasileiros uma redução do
número de herbicidas lançados ao meio ambiente, o que
favorecerá o plantio direto, a redução da erosão e a conservação
da umidade do solo, contribuindo para a sustentabilidade da
cotonicultura no Brasil. Os resultados experimentais no Brasil
gerados em ensaios autorizados pela CTNBio demonstram
sensível redução no uso de herbicidas, o que simplifica
o sistema de controle de plantas daninhas, contribuindo
ainda para uma melhor produtividade das lavouras, quando
comparado ao algodão convencional. Com isso, há um menor
risco de contaminação dos solos e da água, como já registrado
nos países que cultivam o algodão Roundup Ready® há quase
10 anos.
São benefícios que vão ao encontro do compromisso da
Monsanto de prover soluções sustentáveis para a agricultura,
com aumento da produtividade, preservação do meio ambiente
e redução do uso de recursos naturais.

JA: Em quais países essa tecnologia já é adotada?
RD: O algodão Roundup Ready® já é plantado na Argentina,
China, Filipinas, Canadá, Estados Unidos e Austrália. A
adoção das culturas tolerantes a herbicidas nesses países tem
incentivado um grande aumento na adoção do plantio direto,
além de uma mudança no perfil dos produtos utilizados.
JA: Qual balanço pode ser feito sobre a outra tecnologia
para algodão já cultivada no Brasil, há três anos, o
Algodão Bollgard?
RD: Estamos em um momento de forte consolidação da
biotecnologia nas lavouras brasileiras. O algodão Bollgard
vem sendo cada vez mais utilizado pelos agricultores em
decorrência não somente dos resultados econômicos e
facilidade de manejo, ambos decorrentes da redução do
número de aplicações e de inseticidas utilizados, como também
pelos importantes benefícios ambientais. Um deles é o uso
racional da água. De acordo com a Embrapa, os benefícios
do algodão Bt ao meio ambiente em função da redução do
volume de água nos pulverizadores pode variar de 700 litros/
ha a 1.000 litros/ha, dependendo da variedade utilizada. Se
considerarmos que os algodoeiros transgênicos em poucos
anos têm potencial de atingir 80% da área cultivada no Brasil,
a perspectiva de economia de água poderá chegar a 800 mil
m3 por ano.
JA: Com crise econômica internacional, os benefícios
trazidos pela adoção do algodão transgênico serão mais
notáveis aos grandes produtores?
RD: De maneira alguma. A diminuição nos custos diretos
de manejo proporcionada pela biotecnologia deverá ser
absorvida por toda a cadeia produtiva. Onze milhões de
pequenos agricultores já plantaram sementes modificadas
em 2007 no mundo e, no que depender da Monsanto, esse
número só tende a aumentar. Um dos nossos compromissos
estratégicos é compartilhar expertise, principalmente com
pequenos produtores e de baixa renda, e ampliar o seu acesso
a modernas tecnologias agrícolas, especialmente em países
pobres. Um exemplo é o projeto, idealizado pela Associação
Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa), “Retomada do
Algodão no Norte de Minas” que passou a mudar a realidade
dessas comunidades: a introdução do algodão Bollgard®
nas pequenas propriedades, cujos excelentes resultados da
colheita incentivaram ainda mais a adoção desta tecnologia
pelos produtores. A produtividade da região varia, mas a
média costumava ficar entre 30 e 40 arrobas por hectare. No
entanto, com o algodão transgênico a produção aumentou
para 150 arrobas por hectare.
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