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Índios recebem orientações
para implantação de horta

O cultivo da seringueira
promove renda anual de
R$ 6.720,00 por hectare

pág. 4

Na comunidade indígena da tribo Xavante, na Aldeia São Gerônimo, localizada no município de Poxoréu, a Empaer auxilia índios a implantarem
uma horta de aproximadamente cinco mil metros quadrados para produção
de legumes e verduras.

Produção e lucro
em área de 2 hectares

Na Chácara Granja Azevedo, localizada no município de São Félix do Araguaia, foi implantada uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) para
avaliar o desenvolvimento das culturas da banana, mamão e mandioca. A
área de dois hectares faz parte da propriedade do produtor rural Domingos
Azevedo Neto. O técnico agropecuário da Empaer, Marcondes Monção de
França, explica que a previsão é de que o produtor tenha um rendimento
pág.12
bruto anual de R$ 50 mil com a comercialização dos produtos.

A seringueira constitui uma alternativa de renda para o pequeno produtor, pois mesmo com preço de mercado muito baixo, o produtor Leandro Flores, do município de Dom
Aquino, consegue uma receita
bruta anual por hectare de R$
pág. 5
6.720,00.

Norte Show em Sinop

Foi realizada a 2ª edição da Norte
Show, no município de Sinop (500
km ao Norte de Cuiabá). Considerada a maior feira da região. Foram três
dias de feira de 15 a 17 de abril e a
empresa apresentou a vitrine tecnológica com as culturas do café, flores
tropicais e produtos orgânicos. Os
visitantes também puderam saborear
o “Café da Roça”, elaborado pelas
mulheres rurais e extensionista
pág.. 8
social da Empaer.
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Cana de açúcar

Chips de banana da terra

JANEIRO

FEVEREIRO

?Controle biológico
Tratos culturais

?Capina manual
Limpeza da área (destoca,
catação de raiz)

MARÇO

ABRIL

Preparo do solo
?Correção
Plantio/Adubação
Aplicação de herbicida.

?Preparo do solo / Correção

MAIO

JUNHO

?Plantio

?Colheita
?Comercialização
Cultivo/Adubação da
soqueira

?Aplicação de herbicida
?Colheita / Comercialização
Cultivo / Adubação da
soqueira

Ingredientes
3 unidades de banana verde de fritar
Óleo para fritar
Modo de Preparo
1 - Em uma vasilha coloque 3 litros de água com 20
gotas de detergente líquido neutro
2 - Dentro desta água descascar as bananas
3 - Se demorar a fritar, tire as bananas da água com
detergente e deixe-as mergulhadas em outra
vasilha com água limpa
4 - Coloque a gordura para aquecer a 70º
5 - Retire as bananas da água e seque-as. Com o
auxílio do fatiador de legumes, fatie as bananas
diretamente na gordura quente (de preferência usar
panela de boca larga para facilitar o processo de
corte)
6 - Retirar as bananas fritas em papel toalha
7 - Embalar em sacolas plásticas
OBS: o detergente serve para retirar a nódoa da
banana

EXPEDIENTE
O Jornal da Empaer é uma publicação de
divulgação dos resultados de projetos e programas
executados pela Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, vinculada
à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos Fundiários.

?Plantio/Adubação
?Aplicação de herbicida
Cultivo / Adubação dos
viveiros de mudas.

JULHO

AGOSTO

?Colheita / Comercialização
Cultivo / Adubação da
soqueira

?Colheita
Cultivo
Adubação da soqueira

SETEMBRO

OUTUBRO

?
Preparo do solo
?Correção em áreas de
reforma;
Aplicação de herbicidas

?Colheita / Preparo do solo
?Correção / Aplicação de
herbicida / Plantio / Cultivo
Adubação da soqueira

NOVEMBRO

DEZEMBRO

?Correção
?Aplicação de herbicida
?Plantio / Cultivo / Adubação
da soqueira

?
Aplicação de herbicida
Cultivo / Adubação da
soqueira

O Calendário Agrícola é uma ferramenta elaborada pela Empaer para o
planejamento do plantio, da vacinação, da vermifugação dos bovinos e equinos e
da reprodução dos alevinos. O material possui informações técnicas a serem
executadas a cada mês, de janeiro a dezembro. O calendário completo pode ser
acessado no site da Empaer: empaer.mt.gov.br
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Lucas do Rio Verde

Agricultura familiar
no Show Safra

“A vitrine tecnológica mostra produtos da agricultura familiar com resultados e retorno financeiro para o agricultor”

A

Empaer participou do Show
Safra BR 163, em Lucas do
Rio Verde (354 km a Norte de
Cuiabá), no Centro Tecnológico da
Fundação Rio Verde. Empresas de
vários setores do agronegócio participaram como expositores, e a programação atendeu toda a cadeia da
agricultura e pecuária, cultivo em larga
escala e a agricultura familiar.
O engenheiro agrônomo da
Empaer, Fábio Carrocini, destaca a
participação da empresa com a
instalação de uma vitrine tecnológica
numa área de 500 metros quadrados.
Foram plantados 20 materiais genéticos de mandioca, três variedades de
feijão e batata doce biofortificados e
flores tropicais.
Conforme Fábio, no Show Safra
foi apresentado na prática para o
produtor rural o aproveitamento da
área de acordo com as tecnologias
recomendadas. Ele adiantou que o
enfoque da vitrine também foram os
materiais biofortificados, que tem
como finalidade diminuir a desnutrição e garantir maior segurança alimentar através do aumento dos teores de
ferro, zinco e vitamina A na dieta da

alimentos mais
nutritivos.
O município
de Lucas do Rio
Ve r d e p o s s u i
aproximadamente
250 famílias de
agricultores
familiares que
ocupam uma área
de quatro mil
hectares. Os
participantes
receberam informações sobre
Vitrine ocupou uma área de 500 metros quadrado
alimentos biofortificados, preparo de
população.
canteiros, tratos culturais e outros. O
O técnico agropecuário da Empa- Show Safra disponibilizou aos visitantes
er, Esmeraldo de Almeida, explica que o tecnologias de produção, máquinas,
processo de biofortificação, também equipamentos, serviços, palestras,
conhecido como melhoramento genéti- cursos e seminários.
co convencional, é feito com o cruzaConforme Esmeraldo, a implantamento de plantas da mesma espécie, ção da vitrine tecnológica foi uma
gerando cultivares mais nutritivas. O parceria com a Prefeitura Municipal por
projeto, ao longo do tempo, formou uma meio da Secretaria de Agricultura. “A
rede de pesquisadores no Brasil e no vitrine tecnológica mostrou produtos da
exterior, que estão investindo em agricultura familiar com resultados e
conhecimento técnico-científico da retorno financeiro para o agricultor”,
agronomia e da saúde e estão obtendo enfatiza Esmeraldo.
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Poxoréu

A

Empaer em
parceria com a
Secretaria Municipal de Agricultura, está
implantando uma horta na
comunidade indígena da
tribo Xavante, na Aldeia
São Gerônimo, localizada
no município de Poxoréu
(251 km ao Sul de Cuiabá).
Serão disponibilizados
serviços de análise de solo e
Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater) para
implantação de uma horta
de aproximadamente cinco
mil metros quadrados para
produção de legumes e
verduras.
O cacique Magide
Tsereupte procurou os
técnicos da Empaer e da
Prefeitura Municipal para
auxiliar na implantação dos
canteiros para produção de
hortaliças. O Tsereupte
quer iniciar o cultivo com a
finalidade de incentivar os

Fotos por: Extensionista | Empaer

Comunidade indígena recebe orientações
para implantação de horta em aldeia

Técnicos e indígenas trabalham na implantação dos canteiros para produção de hortaliças

mais jovens a trabalhar na
terra e produzir alimentos
para subsistência da
comunidade indígena. A
Aldeia possui 78 habitantes e pretende cultivar
alface, couve-manteiga,
cebolinha, coentro,
abóbora e outros.
O técnico em agropecuária da Empaer, Fernando Thiago Xavier, fala
que antes da formação dos
canteiros foi realizada a
análise do solo com obje-

tivo de detectar problemas
nutricionais para a aplicação adequada de corretivos
e adubos. Conforme
Fernando, os indígenas
estão recebendo informações técnicas para implantação da horta e do plantio
das verduras e legumes.
Segundo Fernando, o
técnico da Empaer, Arthur
Belton, o secretário de
agricultura José Nilton
Pereira dos Santos e os
técnicos José Neto e

O cultivo tem a finalidade de incentivar os mais jovens a trabalhar na terra.

Maurício Vilela foram para
a Aldeia ensinar também
sobre a construção de
canteiros para sementeiras
de verduras que necessitam
de transplante de mudas e
canteiros para semeadura
de hortaliças permanentes.
Ele explica que antes de
qualquer ação será realizada a correção com calcário,
esterco de bovino curtido e
adubação química.
A Aldeia São Gerônimo faz parte da reserva
i n d í g e n a S a n g r a d o uro/Volta Grande, que possui
um total de 23 aldeias da
etnia Xavante. Essas
aldeias ocupam uma área de
50 mil hectares e possuem
aproximadamente 500
indígenas. Fernando
explica que no ano de 2018,
foi realizada a amostragem
de solo em todas as aldeias
para auxiliar no cultivo e
plantio de várias culturas.
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Nova Olímpia

Agricultor familiar comercializa
dois mil quilos de borracha por mês
proporciona boa remuneração da mão
de obra.
O desafio do cultivo da
seringueira é a queda no preço, visto
que hoje é comercializada por R$ 2,10
o quilo/borracha. O engenheiro da
Empaer esclarece que em outros anos a
borracha já chegou a ser
comercializada por R$ 4,10 o quilo.
Ele destaca que o município possui 15
produtores que cultivam a seringueira.
“Os seringais poderão ser formados
dentro dos padrões modernos de
exploração, tornando-os competitivos
e rentáveis economicamente”,
enfatiza.
Mesmo com a queda nos preços,
os agricultores contam com uma linha
de crédito do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf Eco), com prazo de
20 anos para pagamento e oito anos de
carência, o que oferece condições para
o cultivo da seringueira na agricultura
familiar. O Programa possui limite de
crédito de até R$ 80 mil por agricultor
com direito a financiar R$ 15 mil por
hectare, permitindo o cultivo de 5,3
hectares. Essa linha de crédito é um
solicitação antiga dos Estados de Mato
Grosso, Goiás, Acre e Tocantins.

Engenheiro da Empaer, José Rodrigues
e o produtor Leandro Bozzobom
no seringal da propriedade

Fotos por: Extensionista | Empaer

C

om uma produção estimada
em 1.536 toneladas de
borracha por ano, o município
de Dom Aquino (166 km ao Sul de
Cuiabá), possui uma área plantada de
480 hectares de seringueira. O
engenheiro agrônomo da Empaer,
José Rodrigues de Souza fala que a
produção está em torno de 8 quilos de
borracha natural por árvore ao ano,
número considerado excelente em
comparação com outras regiões que
chegam a 4 quilos de borracha.
O engenheiro agrônomo José
enfatiza que o município possui terras
férteis e a produção de CVP
(Cernambi Virgem Prensado) de
seringueira chega a 3.200 quilos por
hectare ao ano. Ele destaca que a
cultura constitui uma fonte de renda
para os agricultores da região. A
planta é perene, com exploração
econômica por mais de 35 anos, de
acordo com os tratos culturais
realizados.
Além do mais, a cultura da
seringueira se comporta muito bem
em consórcio com outras culturas de
ciclo curto ou semi perene, tais como:
arroz, milho, feijão, palmito, café,
banana e outras. Conforme
Rodrigues, a exploração da
seringueira gera emprego o ano
inteiro, fixa o trabalhador no campo,
exige pouco esforço físico e

O produtor rural Leandro
Pozzobom Flores, proprietário do Sítio
Santa Lúcia, possui uma área de 40
hectares, das quais 22 hectares são
plantados com a cultura da seringueira.
O plantio foi realizado com o clone
RRIM 600, validado pela Empaer e
recomendado por ser produtivo e mais
resistente à doença Microciclus ullei,
que causa perda das folhas das árvores.
As árvores já estão em sangria, numa
área de 10 hectares e no segundo ano de
corte, com a produtividade média anual
de 3.200 quilos de CVP (Cernambi
Virgem Prensado) por hectare ao ano.
Segundo o produtor Leandro, a
seringueira constitui uma alternativa de
renda para o pequeno produtor, pois
mesmo com preço de mercado muito
baixo, consegue uma receita bruta
anual por hectare de R$ 6.720,00. Há
mais de 16 anos trabalhando na
atividade, o produtor comercializa durante 10 meses de produção (setembro
a junho). A cada 30 dias, vende em
média dois mil quilos de borracha para
uma empresa do Estado de São Paulo,
que retira o produto na propriedade.
“Hoje estou satisfeito com o cultivo,
tenho lucro e comercializo toda a
produção”, enfatiza.

Produtividade média anual de 3.200 quilos de CVP (Cernambi Virgem Prensado) por hectare/ano
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Cuiabá

Reunião técnica debate estratégias para
aprimorar o atendimento ao agricultor familiar

O presidente Renaldo Loffi, pediu aos supervisores regionais que
trabalhem com resultado e qualidade no atendimento.

A

diretoria da Empaer
realizou nos dias 4 e 5 de
abril, uma reunião com os
coordenadores regionais para tratar
de assuntos técnicos, administrativos e financeiros. A reunião
abordou a definição de metas
regionais e o trabalho a ser executado até o final de 2019, na operacionalização de 133 escritórios locais,
nove regionais, seis campos
experimentais, quatro viveiros de
produção e um núcleo de laboratórios. A reunião aconteceu na sala de
reuniões da Empaer, em Cuiabá, no
bairro Boa Esperança.
Durante a abertura da
reunião, o presidente da Empaer,
Renaldo Loffi, lembrou o trabalho
que executou como técnico agrícola, levando informações e tecnologias para o agricultor familiar.
Afirmou que hoje, como presidente, sabe da importância do extensionista para a agricultura, e pediu
aos supervisores regionais que
trabalhem com resultado e qualidade no atendimento ao homem do

campo. “Os resultados dos trabalhos
de pesquisa e Ater têm como finalidade gerar conhecimento e tecnologia
para a agricultura com a intenção de
fomentar e diversificar a produção no
Estado”, ressalta.
Loffi esclareceu que a reunião é
necessária para definir estratégias de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Ater), pesquisa e fomento com
objetivo de garantir o atendimento das
demandas dos agricultores familiares.

“Os resultados dos
trabalhos de pesquisa e
Ater têm como
finalidade gerar
conhecimento e
tecnologia para a
agricultura com a
intenção de fomentar e
diversificar a produção
no Estado”

Ele também lembrou que a Empaer é
uma empresa vinculada a Secretaria
de Agricultura Familiar (Seaf), e que
todos os programas serão executados
em parceria, principalmente os
relacionadas às cadeias produtivas.
A diretora de Ater e Pesquisa da
Empaer, Selma Morais, destacou na
reunião que está sendo apresentado o
cenário atual e discutidas as perspectivas da empresa com debates sobre
planejamento, orçamento, estrutura
organizacional, programas, projetos e
outros. “O objetivo dessa reunião é a
integração entre os regionais, coordenadores com a finalidade de planejar
as ações e tratar de assuntos técnicos e
administrativos”, salienta.
Durante dois dias os técnicos
apresentaram as parcerias e propostas
para captação de recursos com
prioridade nas cadeias produtivas.
Participaram da reunião a diretora de
Administração Sistêmica, Flávia de
Souza Almeida, coordenador de Ater,
Osmano de Freitas Silva, coordenador de pesquisa, Wininton Mendes da
Silva, gerentes e outros.
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Mirassol D’Oeste

II Seminário
Seminário Regional
Regional
de
de Turismo
Turismo

3ª Festa do
Milho e
concurso de
pratos típicos

A

Foi criada a Governança Regional do Turismo do Vale do Cabaçal

F

oi realizado no dia 16 de
abril, o I Seminário
Regional de Turismo do
Vale do Cabaçal, no município de
Mirassol D' Oeste (300 km a
Oeste de Cuiabá), para debater o
Programa Nacional de
Regionalização do Turismo. O
Seminário foi uma iniciativa da
Empaer com apoio do Consórcio
Nascentes do Pantanal e
Prefeitura Municipal. O objetivo
do evento foi integrar municípios
por regiões ao Mapa Turístico
Brasileiro, que possui critérios
para atualização a cada dois anos.
O técnico em turismo da
E m p a e r, R o b s o n J u n i o r
Hartmann, fala que o Seminário
contou com a participação de
representantes das cidades que
englobam o Vale do Cabaçal:
Araputanga, Curvelândia,
Lambari D'Oeste, Mirassol
D'Oeste, Reserva do Cabaçal,
Rio Branco, Salto do Céu e São
José dos Quatro Marcos. Ele
destaca que os critérios para
atualização deverá comprovar a

existência de uma Instância de
Governança, ou seja, se na região
possui conselho ou fórum, comitê e
associação responsável pela
gestão.
A finalidade do evento foi
criar a Governança Regional do
Turismo do Vale do Cabaçal.
Durante o Seminário, o agente
técnico da Secretaria de Turismo
de Mato Grosso, Geraldo Donizete
Lúcio, proferiu palestra sobre o
Programa Nacional de
Regionalização do Turismo e a
professora da Unemat, Rosangela
Lazarin, falou sobre a Instância de
Governança Regional.
Conforme Robson, a criação
do Fórum se caracteriza como um
divisor de águas para o turismo
regional, abrindo uma nova fase e
possibilidades
nesta atividade
para as cidades do Vale do Cabaçal.
A primeira reunião do fórum já foi
marcada para o mês de maio para
dar continuidade aos trabalhos
que visam o desenvolvimento e
fortalecimento desta região com
grande potencial turístico.

Associação de Produtores do
Assentamento Santa Helena
em parceria com o Grupo de
Mulheres e Empaer, realizaram a 3ª
Festa do Milho, no município de
Mirassol D'Oeste (300 km a Oeste de
Cuiabá). Durante o evento foi
realizado o concurso de pratos
típicos, torneio de baralho, jogos
rurais e a comercialização de
produtos como pamonha, milho
cozido, bolos, tortas, doces, sucos e
outros.
O técnico em turismo da
Empaer, Robson Junior Hartmann,
explica que o evento promoveu a
integração social das famílias e
comunidades vizinhas, por meio de
atividades de lazer e recreação. Ele
destaca que para a realização da
Festa, a Associação plantou um
hectare com a cultura do milho. “Os
visitantes degustaram os mais
variados pratos e participaram de
diversas atividades recreativas”,
esclarece.

Plantaram um hectare
da cultura do milho para a 3ª Festa.
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Sinop

Empaer apresenta
inovação em tecnologia
na segunda edição
da Norte Show

F

oi realizada a 2ª edição
da Norte Show, no
município de Sinop
(500 km ao Norte de
Cuiabá). Considerada a maior
feira da região, recebeu participantes de 42 municípios
para conferir as últimas tendências do setor do agronegócio. O evento foi realizado
pela Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso
(Acrinorte) e o Sindicato
Rural. Foram três dias de feira
de 15 a 17 de abril.

e econômicas e eficiência no
planejamento da atividade
agropecuária. Entre as
novidades para 2019 está a
ampliação em 40% do
espaço comercial, com
destaque nas demonstrações
a campo e vitrines tecnológicas para difusão de inovações e tecnologias.
O coordenador
regional da Empar, Jocir
Kasecker Junior destaca a
participação da empresa e de
seu corpo técnico que

Participação da empresa e seu corpo técnico durante o evento

Empresas de vários
setores do agronegócio
participaram como expositores, e a programação atendeu
toda a cadeia da agricultura e
pecuária, genética animal e
opções de pastagens. O espaço para a agricultura familiar
contou com a participação da
Empaer, que instalou uma vitrine tecnológica com as culturas do café, flores tropicais e
produtos orgânicos.
O objetivo do evento
foi trazer aos produtores rurais
oportunidades de atualização
técnica, tendências produtivas

proferiram palestras durante
o evento. Ele destaca a
vitrine tecnológica com o
cultivo de hortas agroecológica e medicinais, horta
hidropônica e semihidropônica, flores tropicais,
café Robusta/Conilon
(Coffea canephora),
variedades de forrageiras,
mudas de citrus produzidas
no Campo Experimental da
Empaer em Sinop. E ainda,
os visitantes foram recepcionados no período da manhã
com o tradicional “café da
roça”.

Nova Olímpia

Viveiro municipal
auxilia produtores
de assentamento

Foram plantadas 1.700 mudas de banana

C

om a finalidade de fomentar a Cadeia Produtiva da
Fruticultura no município de Nova Olímpia (207 km a
Médio-Norte de Cuiabá), a Secretaria de Agricultura, em
parceria com a Empaer, montou uma vitrine tecnológica no
Assentamento Rural Rio Branco. Numa área de um hectare
foram plantadas 1.700 mudas de banana com sete diferentes
materiais genéticos. Por semana, estão sendo colhidos dois mil
quilos de banana.
A extensionista da Empaer, Kathiuscia de Arruda
Medeiros Chieron, explica que a vitrine tecnológica ou viveiro
municipal, como é chamado também, possui uma área total de
três hectares e além da banana, cultiva mandioca, batata doce,
abacaxi, cupuaçu e maracujá. Ela ressalta que o local mostra as
técnicas necessárias de cultivo para a correta condução de uma
lavoura, desde a análise do solo, variedade, custo de produção,
viabilidade econômica, comercialização e outros.
De acordo com a extensionista, na região existem sete
assentamentos rurais, com 543 famílias que vivem da agricultura
familiar. Para mostrar a viabilidade da cultura da banana foram
plantadas as variedades Maçã, Pacová, Princesa, Grande Nine,
Willians, Prata Anã e Prata Catarina oriundas de Cruz das Almas,
do Estado da Bahia. “Para que a lavoura seja rentável e traga
retorno ao produtor, é necessário que ele esteja aberto a receber a
assistência técnica desde o plantio até a colheita”, enfatiza.
O secretário de Agricultura, Jaime Sganzerla, destaca que
de maneira organizada e com orientação técnica, o produtor pode
produzir e diversificar em sua propriedade e garantir renda e
lucro para a família. Sganzerla comenta que toda a produção
colhida de banana está sendo encaminhada para a Secretaria
Municipal de Assistência Social, que atende os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Proteção de
Atendimento integral as famílias (PAIF), Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e Serviço de
Acolhimento, dentre eles idosos, gestantes, crianças e mulheres.
Além de prestar informações técnicas e mostrar na prática
a viabilidade do cultivo para os agricultores familiares, a
produção do viveiro municipal está beneficiando famílias em
situação de vulnerabilidade social, ou seja, de condições
precárias de subsistência. A extensionista da Empaer, Claudineia
Souza, menciona que muitas famílias recebem os produtos
cultivados na vitrine e levam para suas casas como mais um
reforço na alimentação.
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Alto Boa Vista

Mulheres rurais participam de curso
de derivados de abóbora e mandioca

O evento contou com a participação de 14 mulheres.

N

o Assentamento
Casulo Vida Nova,
na área da produtora rural Keila Pereira,
localizada no município de
Alto Boa Vista (1.059 km a
Nordeste de Cuiabá), a
Empaer, em parceria com a
Prefeitura Municipal, realizou um curso de derivados
de mandioca e abóbora.

Durante cinco dias, extensionistas sociais da Empaer
apresentaram informações
e diversas receitas com a
finalidade de aumentar a
renda da família com a
produção de pães, bolos,
doces e outros. O evento
contou com a participação
de 14 mulheres rurais.
O cultivo da mandio-

ca ocupa uma área de 10
hectares do assentamento,
com uma produção anual
em torno de 50 toneladas.
Já cultura da abóbora é
plantada numa área de oito
hectares e produz em média
oito toneladas por ano. A
extensionista Daniele
Figueiredo, explica que no
assentamento vivem 90

famílias, que possuem uma
área de um hectare cada.
“Buscar alternativas para
agregar valor na produção
pode gerar novas atividades
e garantir mais uma renda”,
justifica.
O curso foi ministrado
pela extensionista Rita
Elvira Rios, que abordou
informações técnicas de
como fazer pratos diversificados que podem ser elaborados no dia a dia na propriedade, com produtos oriundos
do próprio quintal. Ela
mostrou que com a abóbora
pode ser feito macarrão, pão,
pudim e vários tipos de
doces. Com a mandioca,
ensinou as mulheres a
fazerem o bolo Mané Pelado,
brigadeiro, beijinho, sonho e
aperitivos, como a mandioca
chips. “Estamos ensinando
as mulheres a também
diversificar o cardápio da
família usando produtos
cultivados”, esclarece Rita.

Tangará da Serra

Palestra sobre educação alimentar
e curso de artesanato

A

Empaer, em parceria
com a Secretaria
Municipal de Assistência
Social do município de Tangará
da Serra (239 km a Médio-Norte
de Cuiabá), realizou uma palestra
sobre Educação Alimentar e
Saúde Preventiva e também um
curso de artesanato. Os eventos
foram realizados no dia 3 de abril,
com o grupo de mulheres da
comunidade Quarenta Lote,
localizada no Assentamento Rural
Antônio Conselheiro. Ao todo, 20
O curso teve grande aceitação na comunidade
pessoas participaram.
A nutricionista da Empaer,
Gabrielle Lopes, destaca que o objetivo
benefícios de evitar o consumo excessivo de
do evento foi orientar as famílias rurais
produtos industrializados. “Uma boa alisobre a importância de uma alimentação
mentação pode evitar o aparecimento de dosaudável e equilibrada. Ela abordou o
enças crônicas, especialmente aquelas relaconsumo de alimentos produzidos nas
cionadas a uma má alimentação”, enfatiza.
propriedades rurais e ressaltou os
O curso de artesanato usou a técnica

“fuxico”, que consiste em utilizar
retalhos de tecidos para produzir
diferentes adereços, como flores,
borboletas e coração para a
montagem de colchas, almofadas, caminhos de mesa ou então
para decoração de bolsas,
chinelos e outros. A outra técnica
abordada foi o “craquelê”, que
realiza rachaduras em peças de
cerâmica, entre outras. A
assistente social Neide Terezinha
Silva explicou que o curso é uma
forma de fortalecer os vínculos
com a comunidade e oferecer
uma alternativa de renda para a
família, além de proporcionar momentos de
lazer e descontração.
Também participaram do evento a
psicóloga Érica Lopes de Barros e as artesãs
Luciana Quaresma da Costa e Valdete da
Silva Rocha.
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Nova Canaã do Norte

Produtores recebem orientações sobre
descarte de embalagens e vacinação

P

ara debater sobre a
destinação de
embalagens vazias
de agrotóxicos e o Calendário de Vacinação com foco
na febre aftosa, a Empaer e
o Indea realizaram, no dia
11 de abril, palestras no
município de Nova Canaã
do Norte (699 km ao Norte
de Cuiabá). O objetivo foi
esclarecer algumas mudanças que irão ocorrer na
próxima campanha de
vacinação, que começa em
maio, com a redução da
dose da vacina de febre
aftosa e a destinação de
embalagens, que será
responsabilidade de todos.
O evento contou com a
participação de 196 produtores rurais.
O Médico Veterinário e Fiscal da área animal
do Indea, Antonio Carlos
Martins Alves, explicou
que a vacina contra febre

O

sistema hidropônico, segurança
alimentar e novas
opções de cultivo foram
apresentados pelos técnicos da Empaer durante a
12ª edição da feira de
tecnologia e negócios
agropecuários de Mato
Grosso (09 a 12.04), a
Parecis SuperAgro, em
Campo Novo do Parecis
(396 km a Noroeste de
Cuiabá). A Empaer, em
parceria com a Prefeitura
Municipal, montou um
estande voltado para a
agricultura familiar e
recepcionou mais de 200
visitantes.
Durante a feira foram
proferidas palestras sobre
hidroponia e suas vantagens, ministrada pelo

até 2021.
Para falar sobre a
destinação de embalagens
vazias de agrotóxicos, o
engenheiro Agrônomo do
Indea, Haroldo da Cruz
Pereira, enfatizou o decreto
4.074/2002, que define que
a destinação das embalagens de defensivos agrícolas passa a ser responsaVacina de febre aftosa tem redução na dose de 5 ml para 2 ml.
bilidade
de todos os
agentes envolvidos:
aftosa vai ter sua dose retirada de um vírus da fabricantes, agricultores,
reduzida de 5 ml para 2 ml composição, tornando-a canais de distribuição e
na primeira etapa de b i v a l e n t e . O m é d i c o poder público. O principal
vacinação de bovinos e veterinário afirma que motivo para a destinação
b u b a l i n o s , q u e s e r á mesmo com a retirada de correta das embalagens
realizada a partir de maio, um dos vírus a vacina vazias de agrotóxicos é
na maioria dos estados possui a capacidade de diminuir o risco para a
brasileiros. No Mato imunização do animal. A saúde das pessoas, animais
Grosso os meses de maio e mudança da dose está e contaminação do meio
novembro destinados a prevista no Programa ambiente.
campanha de vacinação da Nacional de Erradicação e
O evento foi coordeFebre Aftosa.
Prevenção da Febre Aftosa nado pelas extensionistas
Conforme Antônio (PNEFA), que deverá da Empaer Pamella BarboMartins, a redução na culminar na retirada total da sa Rúbio e Márcia de
vacina ocorrerá devido a vacinação no país, prevista Fátima Ligor.

Campo Novo do Parecis

Empaer participa da
feira Parecis SuperAgro

Durante o evento foram proferidas palestras
sobre hidroponia e segurança alimentar

biólogo Nesvaldo Bento de
Oliveira, e segurança
alimentar, pelo pesquisador Wellington Procópio e
a extensionista Gabriele
Lopes. A engenheira

agrônoma da Empaer, Inês
Roeder Mendes, explica
que foram apresentados
produtos da agricultura
familiar, como olerícolas,
piscicultura e degustação

de
doces,
queijos,
salames e demonstração
de novas alternativas de
cultivo como pitaya e
café.
De acordo com Inês,
o secretário de Desenvolvimento Econômico de
Campo Novo do Parecis,
Alexandro Marchi, e o
chefe da divisão de Agricultura Familiar, Ivan Luiz
Biezus Junior, declararam
que o evento foi um
sucesso e pretendem voltar
no próximo ano com a
instalação de unidades
demonstrativas e mais
temas para a agricultura
familiar.
A feira foi realizada
no Parque de Exposição
Odenir Ortolan pelo
Sindicato Rural.
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Rondolândia

Dia de campo sobre café clonal
mostra boa produtividade

A

Secretaria de Agricultura e
Empaer realizaram no dia 11 de
abril, o Dia de Campo sobre
Café Clonal, no município de Rondolândia (1.100 km a Noroeste de Cuiabá),
na área do produtor rural Genivaldo
Rodrigues Ferreira. Durante o evento,
os participantes conheceram uma área
de 2,4 hectares com o plantio de café
clonal e os resultados com a cultura, que
pode chegar nesta safra a uma produção
de 300 sacas, com uma produtividade
média de 125 sacas por hectare.
O técnico em agropecuária da
Empaer, Tiago Lagares destaca que o
Dia de Campo abordou informações
sobre podas de formação e produção,
manejo da adubação e irrigação,
colheita e qualidade do café, crédito
rural e outros. Os visitantes percorreram
estações e conferiram in loco o que é
uma planta clonada de outra planta
adulta que apresenta bom potencial
genético, com produção mais rápida e
de melhor qualidade do grão.
O produtor Genivaldo trabalha com

a cultura do café na região desde ano de
1991, e conta que começou com o plantio
do café comum na propriedade do seu
pai, Jair da Costa Ferreira, em companhia
de seus quatro irmãos. O cultivo era feito
numa área de 18 hectares e a produtividade naquela época não chegava a 20 sacas
por hectares. “Hoje a lavoura clonal é
irrigada por aspersão, com uma turbina
hidráulica que não utiliza energia
elétrica. Esse sistema produz o ano
todo”, enfatiza Ferreira.
Conforme o produtor Genivaldo, a
intenção é aumentar a área plantada e
aprender mais sobre as técnicas de
manejo para melhorar a lavoura e
aumentar a produção. O grande desafio,
segundo Ferreira é o preço que está
baixo. Essa semana no município foi
comercializada por R$ 260,00 a saca de
60 quilos. Tiago fala que desde 2015
atende a propriedade e tem repassado
orientações sobre adubação, manejo da

irrigação, controle de pragas e doenças e
todo o manejo necessário para a boa
condução da lavoura.
O município possui uma área de 240
hectares de café, com aproximadamente
115 produtores, com uma produtividade
média entre 16 e 22 sacas por hectare.
Para alavancar a cultura do café a secretaria municipal de agricultura está distribuindo mudas e incentivando o plantio com
objetivo de estimular a geração de renda e
emprego.
O Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar (Seaf) e a Empaer, com apoio
das prefeituras, está implantando em
Mato Grosso a produção de café clonal,
uma técnica desenvolvida pela Embrapa
de Rondônia. A técnica consiste na
reprodução da planta de café conservando
todas as características produtivas, como
resistência ou tolerância ao ataque de
pragas e doenças, o que facilita a formação de lavouras homogêneas de alta
produtividade.

Hidroponia: cultivo de hortaliças, legumes e frutas.
A intenção é ampliar o plantio e a produção
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São Félix do Araguaia

Em apenas dois hectares produtor
tem lucro bruto de R$ 50 mil por ano

N

a Chácara Granja
Azevedo, localizada no município de São Félix do
Araguaia (1.200 km a
Nordeste de Cuiabá), foi
implantada uma Unidade
de Referência Tecnológica (URT) para avaliar o
desenvolvimento das
culturas da banana,
mamão e mandioca. A
área de dois hectares faz
parte da propriedade do
produtor rural Domingos
Azevedo Neto. O técnico
agropecuário da Empaer,
Marcondes Monção de
França, explica que a
previsão é de que o
produtor tenha um rendimento bruto anual de R$
50 mil com a comercialização dos produtos.
Marcondes explica que
o produtor iniciou a URT
com a cultura da banana,
das variedades D'angola
(terra), Vitória (prata),
Princesa (maçã), Fhia 18
(prata anã) e Willians
(nanica). A avaliação das
cultivares começou no
ano de 2017 e a mais
produtiva foi a D'angola,
que produziu 2.940
quilos. Com cinco genótipos diferentes de banana,
Domingos já produziu
aproximadamente oito
mil quilos e obteve um
lucro de R$ 22.452,00.
A estimativa de produção do mamão formosa
pode chegar a quatro mil
quilos.
A finalidade da Unidade é viabilizar a produção
com a aplicação de
técnicas corretas de
cultivo e seleção dos
materiais produtivos.
Conforme Marcondes,

após os bons resultados
com a cultura da banana,
foi iniciado o cultivo com
outra frutífera, o mamão
formosa, que ocupa uma
área de 1.500 metros
quadrados. A estimativa
de produção pode chegar a
quatro mil quilos, com
rendimento em torno de
R$ 10 mil com a venda do
produto no comércio local
por R$ 2,50 o quilo da
fruta.
O produtor Domingos
que possui uma área de 2,7
hectares, ficou empolgado com a técnica aplicada
no cultivo da banana e
mamão, e resolveu

diversificar e cultivar
também a mandioca. Numa
área de 2.500 metros
quadrados plantou sete
variedades: Cacau, Amarela, Vassourinha, Igarapé
Vermelha, Pão Sinop,
Baiana e Branquinha. A
previsão do produtor é de
colher em torno de cinco
mil quilos de mandioca e
comercializar a R$ 3,50 o
quilo, o que pode gerar um
lucro de R$ 17.500,00.
“Plantar com as técnicas
recomendadas pelos
técnicos da Empaer é
diferente e o resultado é o
retorno econômico”,
enfatiza o produtor. A

A cultura da banana já produziu aproximadamente
oito mil quilos e obteve um lucro de R$ 22.452,00.

A estimativa de produção do mamão formosa
pode chegar a quatro mil quilos

unidade de observação é
um local para visitação de
agricultores interessados
no cultivo da banana, do
mamão e da mandioca, e
tem como objetivo transferir tecnologia para os
agricultores interessados
em diversificar.
VISITA TÉCNICA
A URT foi implantada
pelos técnicos da Empaer
no final de 2016. Segundo
França, a Unidade recebe
constantemente a visita de
produtores que querem
conferir o sistema de
plantio, tratos culturais,
sistema de irrigação e
outros. Durante a implantação foram feitas todas as
recomendações técnicas
como análise de solo,
correção, preparo de solo,
marcação da área, abertura
de covas, plantio e tratos
culturais. “Agora estamos
fazendo a seleção dos
materiais que apresentaram maior produtividade
no município”, declara.
O técnico em agropecuária da Empaer, Fábio
Boeck, fala que o prefeito
de Alto Boa Vista, Valtuir
Candido da Silva, o
secretário de Agricultura,
Albano Dembogushi, e o
presidente da Associação
do Assentamento Rural
casulo, Dener Cezar
Gonçalves, também
estiveram na propriedade
conferindo os resultados
da URT com a intenção de
fortalecer a fruticultura no
município. “No final do
mês de abril a prefeitura e
a Empaer vão realizar uma
visita técnica na URT”,
salienta.
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Tabaporã

Agricultores recebem duas mil mudas
de limão e orientação técnica para cultivo

O

cultivo do limão
Taiti é também
uma nova opção
de renda para agricultores
familiares do município de
Tabaporã (643 km a
Médio-Norte), que receberam no mês de março duas
mil mudas de limão
melhoradas geneticamente. O técnico em agropecuária da Empaer, Antônio
Sérgio Faustino da Silva,
esclarece que as mudas
foram repassadas para 12
produtores rurais e a
expectativa é de produzir
em apenas um hectare
mais de 14 toneladas de
limão por ano.
Com uma produção
mensal de 320 quilos, o
produtor rural Paulo
Camporezzi possui em sua
propriedade 30 pés de
limão e já adquiriu mais
120 mudas. O produtor
cultiva também maracujá,
acerola e banana, e está
impressionado com a alta
qualidade das mudas
oferecidas pelo programa.
O produtor Valdir Lúcio de
Freitas, do distrito de Nova
Fronteira, cultiva também
acerola e melancia, e
plantou 100 mudas de
limão. “Eu aposto na
diversificação da produção com a fruticultura para
obter renda o ano todo”,
enfatiza Valdir.
As condições climáticas
e o solo fértil favorecem a
cadeia produtiva da
citricultura na região, o
que pode garantir produção durante o ano todo
quando os frutos são
irrigados. O técnico
Antônio fala que o pesquisador do Instituto Agronô-

mico do Paraná (Iapar) e
consultor técnico do
programa, Eduardo
Firmino Carlos, tem
orientado os produtores
sobre a correta calagem,
adubação, preparo do
solo, porta enxerto e clone
do Taiti, que é o IAC-5,
enxertado em porta
enxerto de Citrumelo
Swingle, tolerante a
gomose, principal problema do Taiti na região. “Ele
trouxe informações e
tecnologia para o cultivo”, esclarece Antônio.
O município faz parte do
Pró-Limão, programa
estadual executado pela
Secretaria de Agricultura
Familiar (Seaf), que visa
fomentar e fortalecer a
cadeia produtiva do limão
como alternativa sustentável de geração de renda.
O objetivo do programa é
dar sustentabilidade ao
cultivo da citricultura com
informações técnicas e
orientações sobre mudas,
cultivo e outros. Os
coordenadores do PróLimão, os engenheiros
agrônomos da Seaf,
Leonardo da Silva Ribeiro
e Luciano Gomes, têm
proferido palestras sobre
o tema e auxiliado os
produtores na condução
da lavoura.
Conforme as orientações fornecidas, a cultura
do limão no segundo ano
de cultivo produz em
média 10 quilos de limão
por planta, e no terceiro
ano pode produzir 25
quilos por árvore. Em um
hectare de limão, o
produtor poderá plantar
300 mudas e produzir

Em um hectare de limão,
o produtor poderá plantar
300 mudas e produzir mais de
14 toneladas do fruto na
época da safra.

mais de 14 toneladas do
fruto na época da safra.
Para os produtores o limão
taiti na safra é comercializado por R$ 1,50 e na
entressafra pode chegar
até a R$ 3,00 o quilo.
No distrito de Nova
Fronteira, o engenheiro
agrônomo da Empaer,
Thiago Martins Teixeira,
atende os produtores rurais
do Assentamento Mercedes Benz I e II que estão
interessados na cultura do
limão. Conforme Thiago,
foi iniciado na região um
trabalho de divulgação e
esclarecimento do programa, com palestras e
reuniões. “Estão repassando aos produtores aspectos
técnicos da cultura de
forma segura, com expectativas realistas de renda e
preconizando a necessidade da organização para o

sucesso do empreendimento”, ressalta Teixeira.
Fruta tipo exportação
Os municípios da região
Norte do Estado, Peixoto
de Azevedo, Guarantã do
Norte, Matupá e Terra
Nova do Norte, possuem
uma área plantada de 40
hectares de limão Taiti. O
engenheiro agrônomo da
Empaer, Clovis Luiz de
Moraes Manica, fala que
os municípios, juntos, vão
produzir até o ano de 2021
em torno de 200 toneladas
de limão por ano. Atualmente produzem 70 toneladas de limão ao ano com
uma área de produção de
15 hectares. “A fruta é comercializada nas cidades
vizinhas e no futuro, será
um produto para exportação”, salienta Clóvis.

