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Diversificação de culturas
promove lucro e renda para
agricultores de Dom Aquino
Plataforma digital auxilia
no cadastro de produtores

E

m apenas um mês de funcionamento, 50 municípios, 950 comunidades rurais e mais de mil
famílias de agricultores familiares foram
inseridos no Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento das Atividades da Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Sagae). A nova
plataforma digital está sendo utilizada para coletar as
informações dos serviços prestados ao público alvo,
além de avaliar o ganho social dos produtores rurais e o
trabalho executado pelos funcionários da empresa. pág. 05

A

diversificação de produtos na pequena
propriedade rural foi a forma encontrada pelo
produtor André Luiz Lopes Soares e o seu
sogro, Paulo Fernandes Neto, para ter lucro e renda o
ano todo no município de Dom Aquino. Numa área de
20 hectares, produzem diversas frutíferas, mandioca e
investem na criação de bovino de leite. Investiram no
plantio de abacate numa área de três hectares, e hoje são
considerados os primeiros produtores em larga escala na
produção da fruta no Estado.
pág. 04

Produtores recebem orientações
sobre a suspensão de
Declarações de Aptidão do Pronaf
pág. 07

Em setembro Vitrine Tecnológica
estará aberta para produtores
do Vale do Rio Cuiabá pág.12

Projeto de expansão
da cafeicultura em MT

O

secretário de Estado de Agricultura Familiar
(Seaf), Silvano Amaral visita os municípios de
Colniza e Aripuanã para alavancar o projeto da
cafeicultura no Estado. A Seaf estuda a produção de
mudas em viveiros localizados nos centros de pesquisa e
pág.10
campos experimentais da Empaer.
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Café

Chica Doida de Milho
JANEIRO

?Plantio de novos cafeeiros;
?Tratos culturais; ?Adubação
química; Pulverização; Aplicação
de inseticida no solo

Ingredientes
30 espigas (grandes) de milho verde ou 1 lata de 1 kg
1 linguiça calabresa
200 g de bacon
1 kg de linguiça de porco apimentada
150 g de manteiga
3 cebolas (médias) de cabeça
400 g de muçarela
Cheiro verde à vontade
Modo de Preparo
1 - Frite a linguiça calabresa, o bacon e a linguiça de
porco, tudo cortado em cubinhos e reserve
2 - Corte a cebola em cubos e refogue na margarina
3 - Junte as linguiças, o bacon e as cebolas e leve ao
fogo adicionando aos poucos o milho batido com o
leite até engrossar
4 - Coloque em tigelas para servir com a muçarela
ralada e o cheiro verde.
Sirva quente.

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.

FEVEREIRO
Tratos culturais
Pulverização.

MARÇO

ABRIL

??Tratos culturais
?Adubação química
Pulverização

??Arruação
Preparo da colheita

MAIO

JUNHO

Fim de arruação
Início da colheita

Colheita
Secagem
Início de formação de mudas

JULHO

AGOSTO

???Colheita e secagem
?Coleta de solo p/análise
?Controle fitossanitário (bicho
mineiro)
Formação de mudas

???Final de colheita; Secagem
?Comercialização
?Esparrama de cisco
Controle fitossanitário (bicho
mineiro)

SETEMBRO?
??Final de colheita;?Secagem
?Comercialização
?Esparrama de cisco
?Controle fitossanitário
(bicho mineiro)

OUTUBRO
???Tratos culturais
?Reforma de curva de nível
?Adubação química
Calagem e manutenção

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Tratos culturais
Pulverização;
Coveamento.

???Tratos culturais
?Desbrota
?Adubação química
Plantio de novo cafeeiro

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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General Carneiro

Técnicos visitam aldeia Meruri para
implantação do projeto de fruticultura

Comunidade que abriga indígenas Bororos pretende utilizar uma área de
15 hectares para plantar frutas como a banana, abacaxi e mamão.

A

Empaer realizou
uma visita técnica na
aldeia Meruri,
comunidade que abriga
indígenas Bororos em
General Carneiro (715 km ao
Norte de Cuiabá), para
implantação de um projeto de
cultivo de frutas. A visita foi
solicitada pelo cacique José
Mário Kugarubo, que
pretende utilizar uma área de
10 hectares para plantar frutas
como banana, abacaxi,
mamão, entre outras. A visita
contou com apoio dos
representantes da Missão
Salesiana de Mato Grosso que
atuam na comunidade
indígena.
O cacique Kugarubo quer
iniciar o cultivo com a
finalidade de produzir
alimentos para subsistência e
também como uma fonte de
renda para a comunidade
indígena. A intenção é buscar
parcerias para aquisição de
mudas de frutíferas e também
produzir na aldeia as mudas
que serão cultivadas pelos
índios. A aldeia possui 657
habitantes que cultivam
mandioca e trabalham com a
criação de peixes. “Precisamos diversificar para garantir
alimentos e renda para a
aldeia”, explica o cacique.
O cultivo de frutíferas será

realizado na aldeia principal e
nas cinco pequenas aldeias
adjacentes, que vão plantar
numa área de um hectare,
totalizando 15 hectares. O
técnico agropecuário da
Empaer,João marcos Alves
Ribeiro, comenta que a
principal fonte de alimentação da comunidade indígena é
a mandioca, cultivada em uma
área de seis hectares. Ele
esclarece que a fruticultura
pode ser uma fonte de renda e
alimentação para a aldeia.
De acordo com João,
técnicos da Empaer trabalham
com a comunidade indígena
prestando serviços de
assistência técnica e extensão
rural. “Hoje na aldeia principal são cultivados mandioca e
uma pequena área com
plantio de banana da terra.
Fizemos uma avaliação da
área e constatamos que a
reserva indígena é bem
favorável para o plantio de
frutas pela abundância de
água existente no local”,
enfatiza João Marcos.
Durante a implantação dos
pomares, os indígenas vão
receber informações técnicas
e orientações para conduzir o
cultivo. Ribeiro declara que o
plantio poderá começar no
período das chuvas, ainda este
ano.

Oficina sobre aproveitamento da mandioca
é realizada na aldeia Meruri

APROVEITAMENTO DA
MANDIOCA
A Empaer, em parceria
com a Prefeitura Municipal,
realizou na aldeia Meruri
uma oficina sobre o aproveitamento da cultura da
mandioca. A extensionista
social da Empaer, Zita Maria
Ferreira Dourado, ministrou
o curso e destacou diversas
maneiras e formas do
aproveitamento da mandioca. Ensinou na prática
algumas receitas, como mané
pelado, pão de mandioca,
brigadeiro de mandioca, pão
de queijo, escondidinho de
mandioca, suco, pizza,
roscas e outros, e transfor-

mou mandioca em farinha e
polvilho dentro das técnicas
de qualidade. O evento
contou com a participação de
30 indígenas.
De acordo com a extensionita Zita Maria, a iniciativa
ofereceu oportunidades às
famílias para obter renda e
lucro com a comercialização
dos produtos. “Com a
mandioca é possível fazer
vários tipos diferentes de
farinhas, doces, salgados e
outros. O curso foi bem aceito
pelos indígenas e na turma
havia quatro homens que se
destacaram na elaboração das
receitas e realizaram vários
pratos de forma correta e
saborosa”, esclarece Zita.
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Dom Aquino

Agricultores investem na diversificação e se tornam
primeiros produtores de abacate em larga escala no Estado
diversificação de produtos
na pequena propriedade
rural foi a forma encontrada
pelo produtor André Luiz Lopes
Soares e o seu sogro, Paulo Fernandes Neto, para ter lucro e renda o ano
todo no Sítio Estância Felisa, localizado no município de Dom Aquino
(166 km ao Sul de Cuiabá). Numa
área de 20 hectares, produzem
diversas frutíferas, mandioca e
investem na criação de bovino de
leite. Em 2017 os produtores investiram no plantio de 300 mudas de
abacate numa área de três hectares, e
hoje são considerados os primeiros
produtores em larga escala na
produção da fruta no Estado.
André, produtor e técnico em
agropecuária, conta que a propriedade foi adquirida em 2016, e desde
então ele e seu sogro planejaram
tudo, desde a criação de bovinos até a

A

Com 34 animais a produção atinge
100 litros de leite dia.

implantação das cercas de forma
correta e eficiente na divisão dos
pastos para os animais da raça
Girolanda, Jersey e Holandesa. Com
um plantel de 34 animais, estão
produzindo 100 litros de leite por dia.
André ressalta que a intenção é
adquirir somente vacas de alta
lactação e que quer chegar em 2022
com uma produção diária de dois mil
litros de leite.
Na propriedade a ordenha é feita
de forma mecânica, contando com
resfriadores de leite para armazenar o
produto por até dois dias. “Começamos com a bovinocultura de leite e
essa atividade está dando resultado,
reduzimos o rebanho e adquirimos
animais com melhor potencial

O cultivo do abacate pode chegar a uma
produtividade de 15 toneladas/hectare,
no sétimo ano de produção.

genético. Acredito que em três anos
estaremos com um mini laticínio na
propriedade”, enfatiza.
O cultivo de frutas também estava
programado pelos produtores, que
iniciaram o plantio do maracujá
orgânico numa área de meio hectare e
estão produzindo 240 quilos da fruta
por semana. A comercialização é feita
com a fruta in natura por R$ 4,00 o
quilo e a processada em polpa por R$
25,00 o quilo. O cultivo no pomar é
todo irrigado e já está no segundo ano
de produção.
A propriedade também se destaca
pelo cultivo do abacate, cuja árvore
tem vida longa e produz durante 40
anos. Para formação do pomar os
produtores adquiriram as mudas no
Estado de São Paulo, das variedades
Fortuna, Margarida e Quintal. A árvore
é resistente e exige poucos cuidados, a
produção da fruta pode chegar a 400
quilos por pé. Conforme André, a fruta
pode chegar no quarto ano de cultivo
com uma produtividade de duas
toneladas por hectare e no sétimo ano a
15 toneladas/hectare.
“Tentamos

Pitaya foi comercializada por R$ 15,00 a unidade.

trabalhar sempre de forma correta e
com tecnologia para garantir o retorno
financeiro”, esclarece.
Em longo prazo, a produção de
abacate aumenta consideravelmente e
traz um lucro maior. Um pomar de oito
a 10 anos pode gerar de 200 a 600 kg
por planta/ano, de acordo com a
variedade escolhida. Além do cultivo
do abacate, na área também foram
plantados pitaya e limão Taiti. A pitaya
já teve a primeira produção, sendo
vendida por R$ 15,00 a unidade com o
peso de 0,500 gramas. Abaixo desse
peso, é comercializada por aproximadamente R$ 10,00 a unidade.
No Sítio Estância Felisa tem espaço
para o plantio de mandioca de mesa, da
variedade Liberata, numa área de um
hectare. A
produtividade
chega a 20
toneladas por
hectare, que é
vendida por R$
0,50 o quilo.
“A diversificação da produção é de grande
importância
para o pequeno
produtor, pois
consegue ter
renda com a Técnico da Empaer
v e n d a d o s e produtor rural André Luiz
produtos o ano
todo”, finaliza Soares.
Para ampliar ainda mais o cultivo
de frutíferas, a Empaer repassou
mudas de cultivares de banana para
testes de viabilidade técnica e econômica na propriedade. O técnico agropecuário da Empaer, Josenei Moreno
de Souza, que presta assistência
técnica em Dom Aquino, declara que o
processo de diversificação no âmbito
da pequena propriedade rural familiar
tem como finalidade ampliar o leque
de produtos comercializáveis e
encontrar caminhos para a sustentabilidade econômica. “É importante manter as famílias no meio produtivo para
evitar que retornem aos centros urbanos, promovendo qualidade de vida
aos seus integrantes”, fala Josenei.

JORNAL DA

EMPAER-MT

5

Cuiabá

Técnicos cadastram mais de mil agricultores
familiares em nova plataforma digital

E

m apenas um mês
de funcionamento,
50 municípios,
950 comunidades rurais e
mais de mil famílias de
agricultores familiares
foram inseridos no Sistema de Acompanhamento e
Gerenciamento das Atividades da Empresa Matogrossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão
Rural (Sagae). A nova plataforma digital está sendo
utilizada para coletar as
informações dos serviços
prestados ao público alvo,
além de avaliar o ganho
social dos produtores
rurais e o trabalho executado pelos funcionários da
empresa.
O Técnico de Administração Sistêmica da
Empaer, Eder Antônio da
Silva, explica que essa
ferramenta entrou em
operação no mês de abril, e
até o final do ano, a proposta é fazer o cadastro de 50
mil agricultores familiares. Ele destaca que a
plataforma também terá os
indicadores das cadeias
produtivas, e cita como
exemplo a cadeia da
bovinocultura de leite. Os
dados apresentados vão
mostrar a evolução do
rebanho no Estado, métodos de trabalho, produção
por município, tipo de
pastagem e outros.
Eder enfatiza que com a
inserção dos dados pelos
técnicos da Empaer, em
menos de um ano o Governo do Estado terá um banco de dados de todas as
cadeias produtivas: piscicultura, bovinocultura,
olericultura, fruticultura,
mandiocultura, cafeicultura, apicultura, flores tro-

A ferramenta entrou em operação no mês de abril, e até o final do ano,
a proposta é fazer o cadastro de 50 mil agricultores familiares.

picais e Sistemas Agroflorestais. “O acesso nesse
primeiro momento está limitado ao técnico que realiza o cadastramento das famílias, mas no futuro todos
os técnicos da empresa
utilizarão a plataforma
como meio de registro e
monitoramento do trabalho
prestado. Até o agricultor
terá acesso, podendo
acompanhar a sua produção e a evolução da propriedade”, esclarece Eder.
Além disso, a plataforma digital vai fornecer
dados de comunidades e
assentamentos de cada
município, informando a
área plantada, previsão de
produção, número de
produtores, tipos de
equipamentos utilizados,
condições da propriedade
(se possui água, energia,
esgoto, internet e outros),
acesso as linhas de crédito,

comercialização da produção e etc. Também será possível fazer um diagnóstico
integrado e mais preciso da
área do produtor e da atuação do técnico da Empaer
junto as propriedades
atendidas.
Conforme Eder, o Sagae
vai possibilitar ao técnico,
ao extensionista e ao pesquisador armazenar dados
dos produtores atendidos e
analisar os resultados da
assistência técnica quanto à
melhoria produtiva e
rentabilidade, adequação
ambiental e infraestrutura
produtiva das propriedades
rurais, além de registrar
informações de eventos
promovidos para capacitação e fomento junto ao
produtor rural de forma
transparente e moderna.
O engenheiro agrônomo
da Empaer, Clovis Luiz de
Moraes Manica, que vem

operando o sistema em
Peixoto de Azevedo, conta
que já inseriu 91 famílias
de produtores rurais, sete
comunidades, 28 Unidades
de Produção, 75 atendimentos realizados e outros. Ele afirma que o sistema é eficiente e ágil e que
em menos de 10 minutos
consegue inserir diversas
informações no banco de
dados.
Eder explica que o
sistema foi elaborado em
2018 e entrou em operação
em 2019. Alguns arranjos
ainda serão feitos, mas, a
ferramenta já está em
funcionamento. “O Sagae
vai ajudar a programar o
atendimento ao agricultor e
auxiliar no fechamento do
relatório com informações
sobre o desenvolvimento
da agricultura familiar no
Estado de Mato Grosso”,
finaliza.
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Cuiabá

Câmara do Trigo debate a viabilidade
técnica e econômica da cultura no Estado

A

2ª Reunião
Ordinária da
Câmara Técnica do
Trigo (CTT) abordou o
estudo que está sendo
realizado pelo Instituto
Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea)
sobre a viabilidade econômica com equilíbrio na
produção e indústria,
abertura de uma linha de
crédito e preço mínimo para
comercialização do produto. O coordenador da Câmara Técnica e pesquisador
da Empaer, Hortêncio Paro,
destaca que o potencial da
área de produção no Estado
chega a mais 100 mil
hectares. A reunião foi
realizada na sala de reuniões da Aprosoja.
Conforme Paro, o
trabalho de pesquisa é
realizado há mais de 30
anos e tem comprovado a
viabilidade técnica do
cultivo do cereal em Mato
Grosso e a qualidade do
trigo colhido, que pode
atingir 40 a 50% de força de
glúten. Com esse teor de
glúten é considerado

adequado comercialmente,
visto que o percentual
mínimo é de 25%. Ele
explica que os valores de
percentual de glúten são
cruciais para fabricação de
produtos diferenciados,
como produção de pão,
massas e farinhas. O que
falta hoje, segundo Paro, é a
garantia de que a produção
tenha um destino certo e o
um preço mínimo para o
produtor rural.
O superintendente de
Política Agrícola e Crédito
da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico (Sedec), Eldo Orro, fala
que o estado deve implantar
o Plano Estadual do Trigo.
Esse programa ainda está
em elaboração, mas tem
como finalidade apoiar a
triticultura no estado, fazendo uso da concessão de incentivos fiscais tanto para indústrias quanto para produtores, na tentativa de tornar o
trigo mato-grossense mais
competitivo dentro e fora do
estado. “O estudo que está
sendo elaborado pelo Imea
pode ser concluído em até 60

O trabalho de pesquisa é realizado há mais de 30 anos e tem comprovado
a viabilidade técnica do cultivo do cereal em Mato Grosso.

dias”, esclarece
Após o estudo detalhado
do Imea, a estimativa
debatida na reunião é de que
inicialmente sejam necessários 15 mil hectares de trigo
para atender à futura demanda do moinho de trigo que
será instalado no distrito
industrial em Cuiabá. O
diretor comercial da indústria, João Antônio Sentchuk,
comenta que o moinho terá
capacidade para processar
diariamente até 120 toneladas de trigo, e que o início
das obras depende da
aprovação pela prefeitura.

O presidente da Empaer,
Renaldo Loffi, enfatiza que
o trabalho de pesquisa vem
sendo executado em parceria
com diversas entidades para
acompanhar e avaliar o
desenvolvimento de materiais genéticos, melhor época
de plantio, variedades,
sistema de produção e
outros, com a instalação de
Unidade de Observação
(UO) e Unidades Demonstrativas (UD). “O cultivo do
trigo será uma boa alternativa para os produtores
irrigantes do Estado”,
esclarece.

O Estado deve implantar o Plano Estadual do Trigo com a finalidade de apoiar a triticultura
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Cuiabá

Projeto estimula
economia local
com produção de FLV

Cuiabá

Produtores recebem
orientações sobre a
suspensão de Declarações
de Aptidão do Pronaf

P

Potencial de produção numa área de 920 hectares
com a participação de 460 produtores

C

om o objetivo de apoiar o
desenvolvimento da
Cadeia Produtiva de
Frutas, Legumes e Verduras, nos
14 municípios do Vale do Rio
Cuiabá, técnicos da Empaer
elaboraram um projeto com
potencial de produção numa área
de 920 hectares com a participação de 460 produtores rurais. O
engenheiro agrônomo da Empaer,
Almir de Souza Ferro, fala que é
importante realizar um diagnóstico em cada município para
identificar a tecnologia utilizada,
infraestrutura, rendimento,
qualidade, transporte, comercialização e outros.
Para obter um abastecimento
de hortifruti na grande Cuiabá é
importante saber o que está sendo
produzido em cada município.
Almir conta que em 2010 a
empresa realizou um diagnóstico
que permitiu o planejamento da
produção de 29 variedades de
frutas e 29 de legumes e verduras.
Na época, o município de Poconé
foi considerado o maior produtor
de frutas com uma área plantada
de 133 hectares. O município de
Cuiabá possuía uma área plantada
com 165 hectares de legumes e
33,6 hectares com hortaliças. Foi
revelado que 1.545 produtores
estavam produzindo frutas,
legumes e verduras numa área de
1.919 hectares.
De acordo com Ferro, o
projeto propõe fomentar a
produção de frutas, legumes e
verduras em uma área de dois
hectares por família, em sistema
irrigado, e preferencialmente aos
produtores que já estão envolvidos no processo de produção.
Serão instaladas Unidades de
Referência Tecnológica (URTs)
para demonstração e divulgação

de tecnologias e resultados
utilizando a metodologia de
Assistência Técnica e Extensão
Rural (Ater) e capacitação
continuada dos produtores e
técnicos. “A intenção é contar
com a participação dos produtores que estejam na atividade de
plantio, cultivo e comercialização”, enfatiza.
O trabalho vem sendo
realizado desde 2010, com o
objetivo de aumentar o cultivo
de hortaliças para atender a
grande Cuiabá, evitando a
importação de produtos
oriundos de outros estados. O
engenheiro destaca que nos
últimos nove anos, muita coisa já
foi feita para garantir o abastecimento na capital. A Empaer
auxiliou os produtores no cultivo
de hortaliças e legumes no
sistema hidropônico, lançamento de novas variedades de
mandioca, banana, abacaxi e
outros. “A produção local de
frutas, legumes e verduras vai
garantir a geração de inúmeros
postos de trabalho que poderão
contribuir de forma positiva com
a economia do estado, além de
aquecer o mercado”, explica.
O projeto foi elaborado para
ser executado pela Empaer em
parceria com as prefeituras,
Consórcio Intermunicipal do
Vale do Rio Cuiabá e organizações de produtores rurais. O
projeto atenderia produtores dos
municípios de Acorizal, Barão
de Melgaço, Campo Verde,
Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa
Senhora do Livramento, Nova
Brasilândia, Poconé, Planalto da
Serra, Rosário Oeste, Santo
Antônio de Leverger e Várzea
Grande.

or meio do cruzamento de dados dos produtores rurais, o
Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) suspenderam mais de 126 mil Declarações de Aptidão do Pronaf (DAP) de
pessoas físicas e 280 DAPs Jurídicas por indícios de irregularidades. O gerente interino de Crédito Rural da Empaer, Luiz Alberto
de Oliveira Silva, esclarece que o produtor deve buscar informações na empresa que emitiu a DAP para solicitar o desbloqueio do
CPF ou CNPJ para nova emissão.
De acordo com Luiz Alberto, o motivo apontado pelo TCU
para suspensão pode ser consultado no endereço eletrônico
dap.mda.gov.br/consultapublicairregularidade. Após a consulta,
o produtor deve procurar o escritório da Empaer mais próximo do
seu município. Ele explica que a empresa que emitiu a DAP
encaminhará a justificativa para o TCU referente às Declarações
emitidas entre 01/07/2007 e 05/07/2017. Caso nenhuma ação seja
tomada, as declarações com indícios de irregularidades serão
canceladas em 30 dias.
Para receber os benefícios do Pronaf, as áreas dos produtores
têm que estar enquadradas até quatro módulos fiscais que
correspondem de 120 a 400 hectares e a receita bruta anual não
pode passar de R$ 415 mil. Acima disso, a DAP é cancelada e o
produtor não é mais cliente do Pronaf. Conforme Luiz Alberto,
Mato Grosso possui diferentes módulos fiscais sendo o menor,
em Cuiabá, correspondente a 30 hectares, e o maior a 100
hectares. “As irregularidades estão nos módulos e nas receitas
anuais acima do permitido, dentre outros motivos”.
A DAP é o instrumento de identificação do agricultror familiar
para acessar o crédito rural e demais políticas públicas do
Governo Federal. A Empaer emite por mês aproximadamente 800
Declarações. A DAP é a comprovação de enquadramento do
produtor como agricultor familiar. Segundo o gerente, para
facilitar a comercialização dos produtos agrícolas repassados
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) são destinados no
mínimo 30% para compra de produtos de agricultores familiares.
“Só participa desses programas o produtor que tiver em mãos a
DAP ativa”, ressalta.

A DAP é o instrumento de identificação do agricultror familiar
para acessar o crédito rural e demais políticas públicas
do Governo Federal
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Parceria entre Empaer e Emater de Goiás
mostra eficiência de pequena propriedade rural

P

rodutores de leite da região do
Vale do Araguaia e extensionistas da Empaer visitaram a
Fazenda Dourados, no município de
Abadia de Goiás, no Estado de Goiás,
para conhecer a tecnologia utilizada na
criação de bovino leiteiro. Com uma
produção diária de 1.450 litros de leite,
numa área de 32 hectares, os visitantes
conheceram o método de fertirrigação,
adubação e manutenção das pastagens.
A visita contou com a participação de
12 pessoas.
A médica veterinária da Empaer,
Luma Camargo Prados, fala que a
visita só foi possível devido a parceria
com os extensionistas da Emater
(Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária) que apresentaram o
trabalho executado na fazenda. Ela
destaca que o objetivo da visita foi
comprovar que é possível produzir
com eficiência em uma pequena área.
Luma fala que no começo do projeto o
produtor realizou adubação para
correção do solo e a manutenção foi
feita por fertirrigação com bioestimulantes (hormônios, vitaminas e
nutrientes).
A fertirrigação é o processo de
aplicação de fertilizantes via irrigação
e pode ser realizada por diferentes
sistemas de irrigação, sendo a mais
comum a aspersão. A fertirrigação

permite administrar a quantidade
adequada de nutrientes nos momentos
oportunos, otimizando o processo. O
zootecnicsta da Emater, Fernando Coelho, que desenvolve a pesquisa com bioestimulante há 12 anos, destaca que esse
método de irrigação mantém o equilibrio nutricional do solo e da forrageira,
evitando altos custos com a adubação.
Segundo Fernando, o tipo de adubação utilizado na propriedade tem um
custo por ano de R$ 165,00 por hectare,
representando 1/10 (um décimo) em
relação ao custo da adubação e correção
de solo tradicional, que pode chegar a
R$ 1.600,00 por hectare.
O produtor rural Wilton Luiz Freitas,
proprietário da Fazenda Dourados,
recebeu os visitantes e destacou a
produção em pastejo rotacionado e
irrigado. Numa área de 10 hectares são
criadas 250 vacas em lactação e utilizada a variedade de capim tifton 85 para
pastagem. O produtor e técnicos da
Emater apresentaram o método de
fertirrigação e aproveitamento de todos
os efluentes da limpeza da ordenha
(fezes e urina), além da adubação e manutenção da pastagem com uso de bioestimulantes. A visita contou com a participação de produtores e técnicos dos
municípios de Barra do Garças, Pontal
do Araguaia e Novo São Joaquim.
O produtor rural Adelcino Francisco

Lopo, do município de Pontal, possui
em sua propriedade 150 animais da raça
Girolanda e produz em média 1.200
litros de leite por dia ou 32 mil litros de
leite por mês. Após a visita na Fazenda
Dourados, ele espera produzir mais de
dois mil litros/leite/dia aproveitando os
efluentes da ordenha e implantando o
pastejo rotacionado, sistema no qual a
pastagem é subdividida em piquetes. “A
minha vontade era aumentar a produção
de leite, e com as informações do
produtor e dos técnicos ficou mais fácil,
pois pretendo utilizar a mesma tecnologia”, esclarece.
O produtor Adelcino conta que numa
área de 20 hectares já implantou a
pastagem e utilizou a variedade de
grama Jiggs. Serão montados 40
piquetes rotacionados e irrigados. Ele
está satisfeito e espera reduzir os custos
e aumentar a produção de leite na
propriedade.
A visita contou com a participação
dos produtores do Vale do Araguaia,
Adriana Lima da Silva, Leandro Henrique Figueiredo e Odair Rodrigues
Barbosa. Participaram também os
extensionistas da Empaer Alexandre
Scarello, Felipe Alves dos Santos e
Moizeis Alves do Nascimento, além dos
técnicos da Emater de Goiás, Hyanka
Vieira Silva e Jean Louis Alves Martins.

Visita contou com a participação de produtores e técnicos
dos municípios de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Novo São Joaquim
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Santa Helena

Alto Boa Vista

Dia especial
sobre café clonal

Dia Especial
mostra tecnologia
para bovinocultura de leite

N

A técnica do café clonal consiste na reprodução da planta de café
conservando todas as características produtivas.

A

Prefeitura Municipal e a Empaer realizaram no
dia 11 de junho, o Dia Especial sobre Café
Clonal, no município de Nova Santa Helena (618
km a Norte de Cuiabá), na área do produtor rural Jamil
Pinheiro. Durante o evento, os participantes conheceram
o cultivo de café clonal numa área de um hectare e
receberam informações sobre o preparo de substrato para
produção de mudas, podas de formação e produção,
manejo da adubação e irrigação.
O Dia Especial contou com a participação de 30
produtores rurais. O proprietário da área falou que a
intenção é aumentar a área plantada e aprender mais sobre
as técnicas de manejo para melhorar a lavoura e aumentar
a produção. Ele comenta que mesmo com a redução do
preço da saca de café, ainda compensa o cultivo devido a
produtividade.
O engenheiro agrônomo da Empaer, Tiago Tombini,
explica que a produção de café clonal é uma técnica
desenvolvida pela Embrapa (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária) de Rondônia e que está sendo
implantada em Mato Grosso. Em anos anteriores o cultivo
de café no estado apresentava uma produtividade média
de 25 sacas por hectare, e atualmente, com a implantação
do café clonal e inovações tecnológicas, atinge a marca de
68 sacas de café por hectare.
Segundo Tombini, a técnica do café clonal 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. A
Secretaria de Agricultura está implantando um viveiro
para multiplicação das mudas e distribuição para os
produtores com objetivo de estimular lucro e renda para
as famílias.
Participaram do Dia Especial a prefeita, Terezinha
Carrara, coordenador Regional da Empaer, Jocir
Kasecker, extensionistas, produtores e outros.

o Assentamento
Rural Bandeirantes, na Fazenda
Andorinha, na área do
produtor Ademar Steffanelo Vendrusculo, localizada
no município de Alto Boa
Vista (1.059 km a Nordeste
de Cuiabá), foi realizado
um Dia Especial sobre a
Bovinocultura de Leite.
Com a participação de 64
agricultores, foi mostrado
aos participantes o cultivo
de um hectare de milho e o
ponto ideal de corte para
silagem, ordenha mecânica
com a produção diária de
500 litros de leite, planejamento forrageiro e outros.
Numa área de 45 hectares, os participantes conferiram a tecnologia usada
pelo produtor que possui
um plantel de 82 cabeças
de bovinos da raça Girolanda e 52 vacas em lactação.
O técnico agropecuário da
Empaer, Fábio Germano
Boeck, destaca que o Dia
Especial teve como finalidade mostrar o manejo de
pastagem, a estratégia de
alimentação do gado no
período da seca e os equipamentos para fazer silagem voltada para a agricul-

tura familiar.
O pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária),
Orlando Lúcio de Oliveira
Júnior, falou aos produtores de leite sobre o planejamento forrageiro. A produtora rural Alzira Steffanelo
Vendrusculo, que trabalha
com o marido Ademar, demonstrou ainda a utilização
da ordenha mecânica que é
feita duas vezes ao dia, no
período da manhã e tarde.
O secretário de Agricultura
Albano Dembogushi explicou que o evento teve o objetivo de fortalecer a cadeia
produtiva da bovinocultura de leite no município.
Participaram do Dia
Especial o prefeito Valtuir
Cândido da Silva, Coordenador Regional da Empaer,
Marcondes Monção de
França, gerente da Sicredi,
Josinei Gama Braga,
técnicos da Empaer dos
municípios Luciara,
Canabrava do Norte, Porto
Alegre do Norte, Bom
Jesus do Araguaia, produtores e demais autoridades.
O evento foi realizado
no dia 14 de junho, das 8 às
as 16 horas.

Dia Especial contou com a participação de 64 produtores rurais
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SEAF

Seaf lidera projeto audacioso para
expansão do café no Estado
Texto:
Naiara Martins | SEAF-MT

O

secretário de
Estado de
Agricultura
Familiar (Seaf), Silvano
Amaral cumpriu uma
série de visitas técnicas
aos municípios de
Colniza e Aripuanã, na
região Noroeste. As
informações colhidas
durante a agenda darão
subsídio à proposta de
expansão da cadeia
produtiva do café em
diferentes regiões.
Para o superintendente de Agricultura Familiar, George Luiz de
Lima, que também
acompanhou as visitas,
ações como a poda
adequada e o correto
manejo da irrigação
geram ganhos expressivos na produtividade,
que impactam na renda
do produtor. Aliado a
isso, a importância da
assistência técnica e
extensão rural como
diferenciais para o êxito
da produção. George
ainda destacou, que o
alcance de melhores
resultados na qualidade
do café tem sido um
desafio para os produtores. Neste sentido, o
Governo do Estado está
empenhado na formatação de estratégias para o
aprimoramento da
produção.
Em Colniza, a equipe
percorreu propriedades
consideradas pioneiras
no manejo diferenciado

Para garantir maior produtividade, o trabalho de ampliação
da cafeicultura se baseia no uso do café clonal, geneticamente
mais produtivo e mais resistente às adversidades.

do café. Em uma delas, a
área plantada chega a 10
hectares e mais de 40 mil
pés de café. A produção
média é de 80 sacas por
hectare, com produtores
chegando a atingir até
175 sacas, resultado de
cultivares mais produtivos e manejo adequado.
Os técnicos aproveitaram para conhecer o
tradicional Café Rocha.
A propriedade do comerciante Eidson Rocha é referência no processamento do café. Em 2018
foram industrializadas
mais de 1.700 sacas, produzindo um dos melhores cafés da região. O
comerciante atua ainda
na comercialização do
grão, chegando a vender
mais de 10 mil sacas de
café, aproximadamente
600 toneladas.
Em Aripuanã, o destaque da produção cafeeira

vai para o distrito de
Conselvan, localizado à
80 km da sede. No município são plantados cerca
de 1.000 hectares, destes,
950 estão em Conselvan.
A produção total gira em
torno de 8 mil sacas. O
café se tornou a base da
economia entre os
produtores e está 100%
concentrada nas mãos da
agricultura familiar.
Técnicos da Empresa
Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) já
auxiliam o município no
envolvimento dos
produtores e na prestação de assistência técnica adequada para a
expansão do plantio.
PROJETO
A Seaf estuda a
produção de mudas em
viveiros localizados nos

centros de pesquisa e
campos experimentais
da Empaer. Os municípios participantes do
projeto, assim como os
produtores contemplados, terão que cumprir
alguns requisitos, como
possuir capacidade de
investimento, o cumprimento
de normas
ambientais, e condições
de clima e solo favoráveis ao cultivo do café.
Para garantir maior
produtividade, o trabalho
de ampliação da cafeicultura se baseia no
uso do café clonal, geneticamente mais produtivo
e mais resistente às
adversidades. Entre as
vantagens do clonal estão a precocidade da
produção, o baixo índice
de defeitos agronômicos,
e práticas mais simples de
manejo, reduzindo o
custo da produção.
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Turismo rural
em Nortelândia

A

trilha ecológica sustentável Chapadão dos Parecis,
localizada no Assentamento Rural Santana, no município de
Nortelândia, possui uma extensão
de quatro quilômetros e cruza
quatro lotes rurais onde são vistas
pedra da figueira e da fenda,
árvores, gruta do buraco, mirante,
dentre outras belezas. A Empaer em
parceria com os produtores rurais,
Consórcio Intermunicipal e prefeitura estão desenvolvendo um
projeto de turismo rural e aventura.
O técnico agropecuário da
Empaer, Rafael de Assis Simões
auxilia na organização das trilhas
no Assentamento que envolve a
participação dos agricultores
familiares e a comunidade. Além de
mostrar as belezas naturais do
local, o objetivo é fomentar o
turismo e promover renda para as
famílias rurais.

Produtores visitam URT
de flores tropicais em Sinop

P

rodutores rurais visitaram a
Unidade de Referência
Tecnológica (URT) de flores
tropicais, no Centro Regional de
Pesquisa e Transferência de
Tecnologia da Empaer, no município
de Sinop. A engenheira agrônoma da
Empaer, Simone Daneluz Gobbi,

recebeu os produtores e destacou o
cultivo de flores, tratos culturais e
uma nova fonte de renda para a
família. Durante a visita, o engenheiro
agrônomo e produtor rural, Fernando
Alexandre Rieger, falou aos produtores sobre a viabilidade econômica do
cultivo de flores tropicais.

Oficina de Bordado em
fitas em Alto Boa Vista

C

om a participação de 12 mulheres
rurais foi realizada a Oficina de
Bordado em Fitas, no assentamento
Mãe Maria, no município de Alto Boa Vista,
nos dias 27 a 31 de maio. O objetivo do
evento foi capacitar mulheres no artesanato
para que elas possam buscar forma de
empreender, comercializar e melhorar a
renda familiar. A Oficina foi realizada em
parceria com a Secretaria de Assistência
Social e ministrada pelas extensionistas da
Empaer, Rita Elvira Rios e Daniele
Figueiredo.
Durante a Oficina as mulheres rurais
participaram de uma roda de conversa sobre o
empoderamento da mulher com a Assistente
Social do Cras, Nelice Fernandes e da escrivã
da Policia Civil, Valdimara Brito.

2° Workshop do Vale do Araguaia

A

Secretaria de
Agricultura em
parceria com a
Empaer realizou o 2°
Workshop do Vale do
Araguaia durante a 13ª Festa
Agropecuária do município
de Querência (Expoquer). O
evento contou com a participação de 200 pessoas e foi
realizado em uma área de um

hectare que possuía solo
compactado, pobre e degradado, local de uma antiga pista
de chevross. Foram ministradas palestras sobre maracujá,
vermicompostagem mais
conhecido como minhocário,
biofortificados, hortaliças e
batata doce. E também,
informações sobre manejo,
plantio, doenças e pragas.
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Empaer instala vitrine tecnológica
no Parque de Exposições em Cuiabá

A vitrine ficará exposta para visitação de forma permanente

N

o Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá, a
Empaer está montando uma
vitrine tecnológica numa
área de 5 mil metros quadrados. Até o momento já foram
construídos 43 canteiros de
15 metros quadrados com
diferentes hortaliças,
frutíferas, feijão, arroz,
trigo, milho, mandioca,
flores tropicais e outros. A
vitrine vai apresentar
tecnologias voltadas para a
agricultura familiar e estará
aberta para o público no
início do mês de setembro.
O presidente da Empaer,
Renaldo Loffi, fala que a
vitrine tecnológica será de
fácil acesso aos visitantes,
que vão receber informações
sobre pesquisa, transferência de tecnologia, assistência
técnica e extensão rural. O
objetivo inicial é atender os

produtores rurais do Vale do
Rio Cuiabá e demais visitantes com informações sobre o
processo de plantio, cultivo,
colheita, cuidados com o
solo, meio ambiente, área
social e outros.
De acordo com Loffi,
toda a estrutura montada para
expor o trabalho pelos
técnicos da empresa está
sendo executada em parceria
com o Sindicato Rural de
Cuiabá. A intenção é mostrar
o trabalho da Empaer que é
executado no campo sobre
fruticultura, hortaliças,
culturas anuais, pastagens
para pecuária de corte, leite e
outros. “O local será ideal
para realizar a interação com
produtores e interessados em
diversificar, criar oportunidades de negócio. Acredito
que será uma sala de aula
com a finalidade de auxiliar
nos negócios dos empreen-

dedores rurais”, explica.
A pesquisadora da
Empaer, Dolorice Moreti,
que faz parte da equipe
responsável pela vitrine,
destaca que serão apresentadas na prática alternativas
que garantam lucro e renda à
família rural com orientações
sobre as cadeias produtivas,
hidroponia e demais culturas.
Ela acredita que no mês de
agosto, os canteiros já estarão
produzindo hortaliças e
legumes tais como maxixe,
abobrinha, jiló, pimentão,
quiabo e outros.
O coordenador dos
Núcleos de Laboratórios da
Empaer, José Alcântara
Filgueira, explica que foi
realizada a análise de solo na
área em que está sendo
construída a vitrine. A análise
física foi feita para verificar a
textura do solo e a química
para avaliar a capacidade de

produção ou fertilidade. E
com o resultado das análises
foi feita também as recomendações quanto à aplicação de
calcário e adubo. “Em
qualquer área para trabalhar
com segurança, deve ser
feita a análise do solo antes
do plantio para detectar
possíveis problemas nutricionais, identificando a
fertilidade e potencialidade
da terra”, esclarece.
O espaço pretende
demonstrar também que é
possível diversificar culturas, e aumentar a renda e
preservar o meio ambiente.
A vitrine ficará exposta
para visitação de forma
permanente e em definitivo
no local,
para
apoiar
atividades didáticas e técnicas aos agricultores familiares, professores, estudantes,
pesquisadores, extensionistas e comunidade em geral.

