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Quase metade da água usada na 
agricultura é desperdiçada

O setor que mais conso-
me é também o que mais des-
perdiça água doce no Brasil. A 
agropecuária usa 70% da água 
no país, porém quase metade 
desse montante é jogada fora. 
As estimativas são do Fundo das 
Nações Unidas para Agricultu-
ra e Alimentação (FAO, na sigla 
em inglês). Entre os motivos do 
desperdício estão irrigações mal-
-executadas e falta de controle 
do agricultor na quantidade usa-
da em lavouras e no processa-
mento dos produtos. Os impac-
tos recaem sobre o ecossistema, 
já que lençóis freáticos e rios 
sofrem com a falta de chuvas e 
correm o risco de secar ao longo 
dos anos. 

O último levantamento do 
Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento (Snis), do 
Ministério das Cidades, mostrou 
que a média de consumo diário 
de água de cada brasileiro é de 
150 litros, o que resulta em um 
consumo médio anual de 10,4 
trilhões de litros no país. Desse 
total, pouco mais de 7 trilhões 
são destinados à agricultura, que 
acaba desperdiçando cerca de 3 
trilhões de litros de água.

O consultor nacional da FAO, 

José Roberto Borghetti, diz acre-
ditar ser necessário encontrar 
um caminho para a agropecuária 
utilizar a água com eficácia. “O 
produtor rural precisa ter maior 
rendimento na produtividade 
usando menos água possível”, 
afirma. Segundo ele, caso não se-
jam tomadas medidas emergen-
ciais no setor, o país pode viver 
o que ele denomina de estresse 
hídrico. “O que resultaria em falta 
de água e má distribuição em di-
ferentes regiões do país”, explica.

Conforme aponta Samuel Bar-
reto, coordenador do programa 
Água Brasil da organização não-
-governamental WWF, é necessá-
rio adotar mecanismos para o uso 
eficiente e inteligente no campo. 
“Devem ser criadas ferramentas 
que possam indicar o quanto 
pode usar de água e o que precisa 
ser recuperado. Para isso, o Estado 
deve interferir e ser mais protago-
nista neste sentido”, diz.

Wilson Bonança, consultor 
para assuntos de recursos hídri-
cos da Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA), discorda 
da tese de que a agricultura é 
a maior consumidora de água. 
“Isso é um mito. Na região de São 
Paulo, o uso no setor não chega 

a 30% do total. Existe desperdício 
de água em tudo, até na hora de 
tomar banho. Mas existem, por 
exemplo, técnicas de irrigação 
adequadas para cada região e 
cada cultura”, ressalta. 

O gerente para uso susten-
tável da Agência Nacional de 
Águas (ANA), Devanir dos San-
tos, acredita na possibilidade 
de redução do desperdício nas 
lavouras. “Às vezes trocar a for-
ma de irrigação ou as peças do 
mecanismo já ajuda a minimi-
zar gastos desnecessários”, diz. 
No entanto, revela que falta a 
devida orientação para que os 
produtores se conscientizem 
do uso racional da água. “Não 
existe assistência técnica eficaz 
no país para que os agricultores 
aprendam a melhorar o sistema 
de irrigação e entendam o quan-
to de água deve ser usada em 
diferentes culturas”, ressalta.

Tubulação
Perda também na rede de 

abastecimento 
A agropecuária não pode 

ser apontada como única vilã 
quando o assunto é desperdício 
de água. Em média, metade do 
volume destinado à distribuição 
domiciliar é jogado ralo abaixo 

no Brasil. “A estimativa é que de 
cada 100 litros que saem para 
distribuição 50 são perdidos. É 
necessária uma reforma no sis-
tema”, afirma o coordenador da 
The Nature Conservancy, Albano 
Araújo. Segundo dados da FAO, 
10% da água utilizada no Brasil 
têm como destino o abasteci-
mento residencial e 20% o setor 
industrial. 

De acordo com Devanir dos 
Santos, da Agência Nacional de 
Águas, há municípios em que 
70% da água que sai para distri-
buição não chegam ao destino. 
“Instalações antigas, adutor es-
tourado e até ‘gatos’ na ligação 
da água contribuem para isso”, 
explica.

Alta na demanda por ali-
mentos aumentará consu-
mo de água 

O Relatório Mundial das Na-
ções Unidas sobre o Desenvol-
vimento de Recursos Hídricos, 
lançado no mês de Fevereiro, 
estima que o mundo necessite 
de 70% a mais de alimentos até 
2050. Este aumento poderá refle-
tir em um incremento de 19% na 
água utilizada pelo setor agríco-
la. Isso porque a previsão é de 
que a população mundial possa 
dobrar até metade do século.

Segundo o relatório, 86% 
da população dos países em 
desenvolvimento terão acesso 
garantido à água potável em di-
ferentes regiões do mundo até 
2015. Contudo, hoje, um bilhão 
de pessoas ainda não têm aces-
so. A Unesco destaca ainda a 
falta de saneamento básico, que 
não acompanha o crescimento 
das cidades e hoje não oferece 
uma estrutura condizente com 
o tamanho da população. Atu-
almente, aproximadamente 80% 
da água consumida no mundo 
não é tratada.



Pág. 2   Sindicato Rural de TaquaritingaANO XXIV • N° 253 • MARÇO/2015

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: RACIONANDO O USO DA ÁGUA E IRRIGANDO COM ECONOMIA

A  Agricultura desempenha um 
papel importante a nível da preser-
vação do ambiente e proteção de re-
cursos naturais, pois é uma atividade 
econômica que depende do ciclo da 
natureza. Nos debates atuais sobre o 
gerenciamento dos recursos hídricos 
do planeta, chegou-se a conclusão 
de que sem a irrigação não seremos 
capazes de produzir toda a alimenta-
ção que a população mundial precisa. 
Sendo assim, práticas agrícolas devem 
considerar as condições característi-
cas de cada região, ajustando assim 
as técnicas que melhor se enquadrem 
a um melhor e mais correto desenvol-
vimento sustentável, econômico e 
ambiental.

Atentos a esta necessidade de 
uso racional da água, os setores de 
irrigação já contam com tecnologias 
para atender à nova realidade e di-
vulgam um novo conceito “maior 
produção por gota de água”. Ambien-
talistas, lembram que o uso racional 
da água na irrigação, não é somente 
uma questão de utilizar a melhor tec-
nologia disponível, mas também de 
ter preocupações ambientais. Espe-
cial atenção deve ser dada também 
ao uso de técnicas de conservação de 
solo e a minimização do uso de bio-
cidas na agricultura irrigada, pois essa 
atividade poderá resultar em um au-
mento da contaminação não só das 
águas superficiais como também das 
águas subterrâneas.

Portanto, é de grande importân-

cia que os agricultores passem a im-
plementar medidas de utilização da 
água como:

*Uso racional da água na irrigação
*Proteger a qualidade da água da 

poluição dos fertilizantes
*Proteger a qualidade da água da 

poluição com produtos Fitofarmacêu-
ticos.

*Proteger os rios e as ribeiras
*Não cultivar determinadas espé-

cies em terrenos inclinados sem pro-
tecção do solo durante a época das 
chuvas.

*Não utilizar métodos de rega ina-
propriados

*Adaptar as técnicas de regadio
 
Pesquisas desenvolvidas para 

o aproveitamento racional da água 
na agricultura estão ajudando a de-
senvolver novas tecnologias como o 
protótipo de um equipamento que 
monitora a umidade do solo, cujos 
produtos similares no mercado são 
importados e têm preços elevados. 
Na bacia do Rio São Francisco, por 
exemplo, existe um projeto que in-
centiva os agricultores a desenvolve-
rem práticas que aumentem a infiltra-
ção da água das chuvas. Essa técnica 
aliada a métodos de conservação do 
solo contribui para o aumento da re-
carga do lençol freático. 

Especialistas classificam este novo 
setor como agricultura de precisão. 
Como o nome sugere, a técnica con-
siste no desenvolvimento de métodos 

Informamos aos associados para 
providenciarem a documentação ne-
cessária para o IRPF - 2015 (Imposto 
de Renda de Pessoa Física), ano base 
2014. Já estamos recebendo os do-
cumentos com antecedência, pois o 
prazo para transmitir para receita fe-
deral termina no dia 30/04/2015. Os 
documentos necessários são:

-Imposto de Renda 2014, 
-Notas Fiscais de Compra e Ven-

da 20141,
-Veículo, se comprou ou vendeu 

no ano de 2014, trazer nome, CPF, 
data e valor,

-Escritura, se comprou ou vendeu 
no ano de 2014,

-Carnes de INSS, Extratos Bancá-
rios base 31/12/2014, Plano de Saúde

-Escola Particular ou Faculdade 
dos filhos,

-Despesas e Receitas, e Talões de 
Notas.

-Trazer a ultima declaração ou 
disquete e recibo 

Pedimos a colaboração, para não 
deixarem para os últimos dias.

OBS: Informamos também que a 
declaração será preenchida no Sindi-
cato, com o nosso Contador Valmir.

e tecnologias que assegurem maior 
exatidão às atividades do setor, evi-
tando o desperdício. Estas iniciativas 
demonstram que se formos capazes 
de fazer uma boa administração dos 

recursos hídricos e manter a sua quali-
dade, quem sabe num futuro não tão 
distante poderemos ser exportadores 
de água? Afinal a água será o ouro 
deste milênio.

IMPOSTO DE RENDA
PRAZO 06/03/2015 A 30/04/2015

ENTREGA DA DIPAM-A
PRAZO 01/02/2015 A 27/03/2015

A Prefeitura Municipal de Ta-
quaritinga, terá até o dia 27/03/2015, 
para enviar a DIPAM-A (declaração 
para o índice de participação dos 
municípios) de todos os produtores 
rurais, que venderam suas mercado-
rias. Portanto deverão levar os talões 
de nota (se tiver notas referente ao 
ano de 2014), as Notas Fiscais de 

entrada, extratos das vendas para as 
Usinas (ano base 2014), para ser fei-
to o preenchimento, no horário das 
10:00 às 16:00 horas, com Patrícia 
ou Marília na Tributação. De acordo 
com o artigo 6, da lei complementar 
nº 63 de 11/01/1990, caso não for 
entregue, o produtor será autuado 
pelo Posto Fiscal.



Sindicato Rural de Taquaritinga Pág. 3ANO XXIV • N° 253 • MARÇO/2015

TORNEIO DE PESCA - DATA: 07/02/2015 - INSTRUTOR: EDUARDO LUIZ PEREZ ARARAQUARA

No mês de fevereiro, foi realiza-
do no pesque pague, no distrito de 
Guariroba, um torneio de pesca, com 
a participação de produtores, trabalha-
dores rurais e seus familiares. Na parte 
da manhã, foi disputado os troféus in-
dividuais, de primeiro a terceiro lugar 
(por peso). A tarde, após ser servido 
um almoço, foram formadas as equi-

pes para a disputa das medalhas de 
ouro, prata e bronze. Esse torneio foi 
mais uma realização da parceria entre 
o Sindicato Rural e o SENAR (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural). 
No final foram entregues os troféus, 
as medalhas, peixes para os partici-
pantes e os certificados. Nas fotos os 
ganhadores e todos os participantes.

CONAB REVISA PARA BAIXO ESTIMATIVA DE SAFRA 2014/2015
A Companhia Nacional de Abas-

tecimento revisou para baixo sua 
projeção para a safra de grãos do 
Brasil na temporada 2014/2015. No 
quinto levantamento, divulgado no 
dia 12/02, a Conab estimou a produ-
ção em 200,08 milhões de toneladas. 
No relatório anterior, divulgado em 
janeiro de 2014, a estimativa era de 
202,1 milhões. O número atualizado 
representa um crescimento de 3,4% 
em relação à safra 2013/2014 (193,5 
milhões de toneladas).

Em função do clima desfavorá-
vel, a expectativa para a produção 
de soja foi revisada de 95,91 milhões 
para 94,57 milhões de toneladas. Ain-
da assim, um crescimento de 9,8% 
em relação à temporada 2013/2014. A 
produtividade média é estimada em 
3 toneladas por hectare.

“A soja continua como desta-
que entre as culturas. Apesar de 
problemas climáticos que reduziram 
a expectativa de produtividade no 
Sudeste, parte do Centro-Oeste e no 
Matopiba, a produção ainda deve ser 
superior à safra passada”, informa a 
Conab, em nota.

Já a projeção para o milho é de 
uma queda de 2,1% somadas a safra 
de verão e a segunda safra, com a 
produção de 78,39 milhões de to-
neladas. Na safra 2013/2014, foram 
80,05 milhões conforme a Conab.

A Companhia projeta redução 
nos dois ciclos produtivos do cereal 
na safra 2014/2015. O milho verão 
deve ter volume 4,8% menor que a 
temporada passada, mesmo com a 
revisão para cima na estimativa, que 

passou de 29,64 milhões para 30,12 
milhões de toneladas.

A segunda safra de milho foi re-
visada para baixo, de 49,41 milhões 
para 48,27 milhões de toneladas. 
Com isso, deve ser 0,3% menor que 
a produção no mesmo período do 
ciclo 2013/2014.

Apesar da redução, a Conab 
considera que o cenário de oferta 
e demanda para o cereal no Brasil é 
“bastante confortável”, principalmen-
te em função dos altos estoques de 
passagem da safra 2013/2014, de 14,3 
milhões de toneladas.

“Em relação ao consumo interno 
do milho, percebe-se uma tendência 
de aumento, visto que o setor de pro-
dução animal tem projetado um cres-
cimento no plantel, já que as oportu-
nidades de mercado estão favoráveis. 
Portanto, projeta-se um incremento 
no consumo de 53,9 para 55 milhões 
de toneladas”, informa o relatório.

Ainda de acordo com a Conab, a 
produção de arroz deve ficar pratica-
mente estável, com um crescimento 
de apenas 0,2%, chegando a 12,14 
milhões de toneladas.

A safra de feijão deve totalizar 
3,32 milhões de toneladas, uma 
queda de 3,8% considerando os três 
ciclos produtivos anuais. No primeiro 
ciclo, deve haver baixa de 11,6% (1,11 
milhão de toneladas). No segundo, 
deve haver alta de 0,4% (1,33 milhão 
de toneladas) e no terceiro, alta de 
1% (872 mil toneladas).

A produção de algodão deve ter 
queda de 11% tanto na pluma quan-
to no caroço. No primeiro, o volume 

deve ficar em 1,54 milhão de tonela-
das. No segundo, deve chegar a 2,37 
milhões .

Área
O total de área destinada ao 

plantio também foi revisada para 
baixo, de 57,75 milhões para 57,39 
milhões de hectares. Com isso, a 
superfície semeada fica pratica-
mente estável em relação à safra 
passada (+0,6%), que totalizou 

57,03 milhões de hectares.
“O algodão deve ter redução de 

área nesta safra, sendo 11,2% infe-
rior à safra 2013/14, principalmente 
em razão da redução de consumo, 
preços praticados e excesso de es-
toque no mercado interno e exter-
no. 

A segunda safra está sendo 
plantada e a expectativa é de que a 
área total no Brasil seja de 995,8 mil 
hectares”, destacou a Conab.



SERGIO NONIS 03/03

LUIZ RICARDO F. M. BARRETO 05/03

EUCLIDES MAZZINI 07/03

TADEU L. ARIOLI 12/03

ANTONIO APARECIDO LOTTI                          12/03

URBANO NOGUEIRA 12/03

MARCO ANTONIO GOMES 14/03

TOMIJI MINEHIRA 15/03

JOSE PEDRO F CAMARGO SALLUM 18/03

DIVA STRACCINI GIBERTONI 19/03

JOSE NELSON PREVIDELLI 19/03

JOSE WAGNER CROZERA 19/03

BENTO MIRA 21/03

LUIS FERNANDO CAZARI 25/03

ALCEU PERUCHETTI 25/03

CARLOS ALBERTO GRIGOLLI 26/03

APARECIDO JOSÉ DA SILVA COSTA             29/03

CLAIR CASONI BENTO 31/03
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PUDIM DE CANECA

ReceitaReceita

A 102ª edição do sorteio de 100 litros de óleo diesel ocorreu dia 20 de 
Fevereiro de 2015, cujo ganhador foi o Sr. Arnaldo Modelli, totalizando 
10.400 litros em parceria com ENERGIA AUTO POSTO.

O pedreiro português
Um pedreiro português, no meio da obra, liga para casa e diz para a 

esposa, todo ofegante:
- Ora pois mulher, tu nem queiras saber... Escapei de uma boa, caí de 

uma escada de quinze metros de altura.
- Ai meu Deus, Manoel. E tu estais muito machucado?
- Não... Nem um pouquinho. Eu ainda estava no primeiro degrau.

O Sindicato Rural parabeniza os 
aniversariantes do mês de Março de 2015

SINDICATO RURAL COMPLETA 10.400 LITROS DE ÓLEO 
DIESEL SORTEADOS ENTRE SEUS ASSOCIADOS.

Ingredientes

1 lata de leite condensado (395g)
- 1 ½ xícara (chá) de água (360ml)
- ½ xícara (chá) de biscoito doce sem 
recheio picado (40g)
- 3 ovos
- 1 colher (sopa) de manteiga (15g)
- ½ xícara (chá) de biscoito doce sem 
recheio triturado (40g)

Modo de Preparo

1 - Num liquidificador, coloque 1 lata de 
leite condensado, 1 ½ xícara (chá) de 

água, ½ xícara (chá) de biscoito doce 
sem recheio picado, 3 ovos e 1 colher 
(sopa) de manteiga e bata bem até 
formar uma mistura homogênea.
2 - Em xícaras de chá untadas com 
manteiga e polvilhadas com farinha 
de trigo coloque porções da mistura 
batida e leve ao forno médio a 180°C 
por 35 minutos. Retire do forno e leve 
para gelar. Sirva em seguida com uma 
porção de biscoito doce sem recheio 
triturado. 

Rende 5 xícaras de chá ou 10 xícaras 
de café.

ACELGA, BANANA, CHICÓRIA, ESCAROLA, LIMÃO, PERA, REPOLHO.

MarçoO que se colhe 
no mês de


