Março, n° 03/2017
No Norte de Minas Gerais, um pequeno fruto, mas com enorme potencial econômico, ganha cada vez mais espaço como alternativa de renda para pequenos agricultores
familiares. Encontrada em todo o país e abundante no estado, a macaúba é uma palmeira nativa que tem “mil e uma utilidades”: O óleo do seu fruto - um pequeno coco - serve
de matéria-prima para a produção de biodiesel e bioquerosene, mas todo o coco pode ser reaproveitado na fabricação de diversos produtos.
A partir do grande potencial que a macaúba apresenta, sua utilização como fonte produtora de energia renovável foi regulamentada pela Lei nº 19.485/2011 – PróMacaúba. A norma instituiu a política estadual de incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao consumo e à transformação da macaúba e das demais palmeiras
oleaginosas, onde a coordenação da execução da política cabe à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA), que tem como
principais competências incentivar o plantio, a comercialização e a industrialização da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas, estimular o beneficiamento dos produtos,
coprodutos e derivados, entre outras.
Como parte das ações desenvolvidas, a secretaria celebrou, recentemente, um convênio com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, do
Governo Federal, para fomentar a cadeia produtiva de oleaginosas como a macaúba. Para tanto, serão investidos R$ 869.515,00. “O projeto está dividido em cinco fases. Agora,
estamos na primeira, que são os estudos para reconhecer as áreas com maior potencial produtivo, considerando inclusive aspectos logísticos. Depois será feita a escolha dos
produtores que vão receber as unidades técnicas demonstrativas e todas as mudas e insumos necessários”, destaca Kamil Cheab, técnico responsável pelo projeto.
Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/coco-macauba-garante-renda-a-mais-de-400-familias-no-norte-do-estado
Boa Leitura !
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