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Técnicos recebem capacitação O
para utilizar plataforma digital

Sistema de Acompanhamento
e Gerenciamento das Atividades (Sagae), uma plataforma
digital, elaborada pela equipe de
Tecnologia da Informação (TI) da
Empaer foi desenvolvida para acompanhar as ações de assistência técnica,
pesquisa e fomento. O Sagae vai
possibilitar 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.
Para utilização dessa ferramenta os
técnicos da empresa estão recebendo
pág. 4
treinamento.

Dia de Campo sobre
fruticultura irrigada

C

om objetivo de apresentar a potencialidade do
cultivo de frutíferas no município de Sorriso, foi
realizado no dia 10 de maio, o 3º Dia de Campo
sobre Fruticultura Irrigada com o tema “Os desafios no
manejo para produzir com qualidade”. O evento foi
realizado na Unidade Demonstrativa localizada no
Assentamento Jonas Pinheiro, lote 175, distante 11
quilômetros da cidade. E contou com a participação de
pág. 5
mais de 200 produtores rurais.

Visita Técnica na lavoura
de café em Rondônia

G

estores e técnicos ligados à cadeia produtiva do
café participaram em Porto Velho (RO) do
intercâmbio, promovido entre os estados para a
revitalização da cultura cafeeira. Os técnicos da Seaf e
Empaer foram buscar informações e oficializar parcerias
para o fomento da cadeia em Mato Grosso.
pág.10

Demonstração técnica Cultivo e manejo da bananeira com
Alunos plantam
ensina a produzir silagem
300 mudas de Ipês em Acorizal
ênfase no controle de praga
pág. 3

pág. 6

pág. 8
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Citros

Chips de batata doce
JANEIRO

FEVEREIRO

Adubação (NPK)
Tratos culturais

??Tratos culturais
Colheita (variedade
precoce)

MARÇO

ABRIL

?Tratos culturais
?Colheita (variedade precoce)
Adubação (NPK).

?Tratos culturais

MAIO

JUNHO

estação)
Tratos culturais

??Coleta de amostra de solo
para análise
?Colheita
Tratos culturais

JULHO

AGOSTO

??Coleta de amostra de solo
para análise
?Colheita
Tratos culturais

??Preparo do solo
?Colheita
Tratos culturais

??Colheita (variedade de meia

Ingredientes
Batata doce
Óleo para fritar
Sal
Modo de Preparo
1 - Descasque as batatas doces
2 - Fatie as batatas doces em círculos bem finos, ou na
diagonal
3 - Aqueça o óleo em uma panela funda. Atemperatura
ideal para fritar varia entre 190°C e 200°C. O óleo
deve cobrir completamente as batatas
4 - Coloque as batatas no óleo quente; tome cuidado
para não colocar muitas de uma vez, para evitar
que grudem
5 - Frite até que as batatas fiquem douradas
6 - Retire-as do óleo e coloque sobre papel toalha, para
retirar o excesso de óleo
7 - Polvilhe sal e sirva os chips mornos ou frios

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.

SETEMBRO?

OUTUBRO

?Preparo do solo
?Seleção e aquisição de
mudas
?Plantio de novos pomares
Colheita (variedade tardia)

NOVEMBRO

??Seleção e aquisição de
mudas
?Adubação
?Tratos culturais
Adubação química/orgânica
Plantio

??Adubação
?Tratos culturais
?Seleção e aquisição de
mudas
?Plantio de novos pomares
Colheita (variedade tardia)

DEZEMBRO
??Tratos culturais
?Colheita
?Adubação química/orgânica
Plantio

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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Campo Verde

Demonstração técnica ensina a produzir
silagem para bovinos no período da seca

N

a Comunidade
Agrovila João
Ponce de Arruda,
município de Campo
Verde (131 km ao Sul de
Cuiabá), foi realizado na
área dos produtores rurais
Roberto Roseghini e
Cleonice Roseghini, uma
demonstração técnica na
Unidade de Referência
Tecnológica (URT) para
produção de leite. O
objetivo foi apresentar
opções de alimentação
para bovino leiteiro com
informações sobre a
tecnologia de produção de
silagem com o capim
Capiaçu no período da
seca.
O Engenheiro Agrônomo da Empaer, Kenio
Nogueira, explica que os
produtores aprenderam na
prática como preparar a
silagem para os animais,
conferindo a altura ideal
de corte, regulagem dos
implementos, tamanho
ideal de partícula, ponto
de ensilagem (teor de
matéria seca da planta),
aplicação de inoculante
específico, escolha do
local adequado para
construção do silo, tipos
de silo, cuidados para
correta compactação,
vedação, entre outras.
Foi demonstrado
também como determinar
o teor da Matéria Seca
(MS) do Capim Capiaçu
em forno micro-ondas.
Conforme Kenio, a
determinação da Matéria
Seca (MS) de forrageiras
é muito importante para
tomar decisões técnicas
na propriedade. É essencial, por exemplo, para

determinar o ponto de
ensilagem do capim
Capiaçu. Ele ressalta que
para fazer a medição do
teor de MS não é mais
necessário pagar caro e
perder tempo enviando
amostra para laboratórios, sendo possível utilizar
o forno micro-ondas e
verificar a umidade da
forragem. “As perdas
podem ser significativas
se a ensilagem for feita

capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum)
de alto rendimento para
suplementação volumosa
na forma de silagem ou
picado verde, que se
destaca das demais
cultivares de capimelefante por apresentar
resistência ao tombamento, facilidade para a
colheita mecânica, ausência de joçal (pelos) e
touceiras eretas e densas.

tem uma produção diária
de 70 litros de leite e vai
plantar meio hectare de
capiaçu. Já o produtor
Abimael Emerick Koalben, produz 50 litros de
leite dia e após a demonstração técnica pretende
plantar um hectare de
capim para silagem.
A demonstração
prática foi promovida
pelos técnicos da Empaer,
Secretaria de Estado de

Cultivar se destaca pela alta produtividade de biomassa, produz 80 t/ha de massa verde

antes ou depois do ponto
ideal. A utilização do
micro-ondas é rápida,
barata e muito precisa”,
ressalta.
Segundo o engenheiro
Kenio, é importante
mostrar na prática novas
tecnologias para os
produtores, em especial a
cultivar que se destaca
pela alta produtividade de
biomassa. São 80 toneladas por hectare de massa
verde, ou seja, 240
toneladas por hectare ao
ano com três cortes. A
cultivar é um clone de

A produtora rural
Ludymila de Sousa
Magalhães, proprietária
da Fazenda Concórdia,
possui uma área de 88
hectares, participou da
demonstração técnica com
a finalidade de aprender a
fazer silagem de capim
capiaçu. Na propriedade,
já foi separada uma área de
meio hectare para produção de mudas e a produtora pretende fazer o plantio
numa área de 20 hectares.
O produtor rural Ariel
Emerick Koalben, proprietário do Sítio Ebenezer,

Agricultura Familiar
(Seaf) e Secretaria de
Agricultura e Meio
Ambiente de Campo
Verde. Essa ação faz parte
do Programa de Desenvolvimento da Cadeia
Produtiva do Leite em
Mato Grosso (Pró-Leite),
e a Unidade de Referência
Tecnológica (URT) foi
conduzida pelos técnicos
participantes da Capacitação Continuada do Leite,
coordenada Pela Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa)
Agrossilvipastoril.
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Cuiabá

Ferramenta digital permite modernização e
transparência das atividades da Empaer

Ferramenta será utilizada via web e aplicada para coletar as informações dos serviços prestados ao agricultor familiar

T

écnicos da Empaer participaram de uma capacitação sobre
o Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento das Atividades da
Empaer (Sagae). A plataforma digital
foi elaborada pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) da empresa
para acompanhar as ações de assistência técnica, pesquisa e fomento. De
forma transparente e moderna, a
ferramenta será utilizada via web e
aplicada para coletar as informações
dos serviços prestados, além de avaliar
o ganho social dos produtores rurais e
o trabalho executado pelos funcionários da empresa.
O técnico de Administração
Sistêmica, Eder Antônio da Silva,
explica que para a elaboração dessa
nova ferramenta o setor vem trabalhando desde o ano de 2018, em
parceria com o setor de Ater, Pesquisa
e Fomento. 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.
Além disso, a plataforma digital vai
fornecer dados de comunidades e
assentamentos de cada município,

‘‘O objetivo desse
trabalho é monitorar,
assessorar e controlar
os resultados da
empresa, permitindo
maior eficiência no
atendimento ao
produtor rural’’

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. Eder comenta que será
possível, com a ferramenta, fazer um
diagnóstico integrado e mais preciso da
área do produtor e da atuação do técnico
da Empaer junto as propriedades
atendidas, ou seja, os agricultores
familiares.
Essa foi a primeira capacitação para
utilização da ferramenta e contou com a
participação dos técnicos do Vale do Rio
Cuiabá que serão os primeiros habilitados para usar a plataforma. Segundo

Silva, a operacionalização do sistema é
simples e fácil. “Levamos mais de um
ano para elaboração e finalização do
sistema e a finalidade do trabalho que
será executado no campo é a transparência da informação para os produtores e a
sociedade em geral”, enfatiza.
O coordenador de Ater da Empaer,
Osmano de Freitas Silva, ressalta que
esta plataforma será utilizada pelos
técnicos e pesquisadores para gerenciar
todos os resultados dos produtores e
técnicos da empresa criando assim um
banco de dados eficiente e atualizado.
Conforme Osmano, o objetivo desse
trabalho é monitorar, assessorar e
controlar os resultados da empresa
permitindo maior eficiência no atendimento ao produtor rural. “É motivo de
orgulho que os nossos colegas da
Gerência de Tecnologia da Informação
(Geti) criaram um sistema tão importante e útil para atender os agricultores
familiares”, esclarece.
O técnico agropecuário da Empaer,
Carlos Henrique Reis que participou da
capacitação, descreve que a nova
ferramenta 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. “Estamos aprendendo a utilizar
o sistema, não achei complicado e
acredito que em menos de 45 minutos as
informações estarão armazenadas”,
afirma Reis.
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Sorriso

Agricultores familiares plantam
80 hectares de frutíferas

Dia de Campo reúne produtores para debater a potencialidade da fruticultura

Presidente da Empaer, Renaldo Loffi, destaca a importância
econômica e social da fruticultura para a agricultura familiar.

São produzidas 15 t de banana nanica, 30 t de melancia,
6 t de abacaxi por mês, no Assentamento Jonas Pinheiro

C

om uma produção de
400 toneladas de
goiaba por ano, o
agricultor familiar Ademar
Aparecido Capeli, do Assentamento Jonas Pinheiro,
município de Sorriso (420 km
ao Norte de Cuiabá), falou da
sua experiência no cultivo de
frutíferas durante o 3º Dia de
Campo sobre Fruticultura
Irrigada, realizado no dia 10 de
maio. No mesmo assentamento, 90 famílias estão cadastradas e 40 estão produzindo,
numa área de 80 hectares,
diversas frutas, tais como
goiaba, manga, coco, pinha,
abacaxi, banana, mamão,
acerola e outras.
Pioneiro no cultivo de
frutas na região, o agricultor
Ademar possui uma área de 32
hectares, onde cultiva goiaba,
coco, manga, pinha e mamão.
Ele explica que a comercialização da goiaba é feita de três
formas diferentes, in natura é
vendida por R$ 3,50 o quilo,
fruta madura por R$ 2,00 o
quilo e a polpa por R$ 1,00 o
quilo. “A goiaba produz o ano
todo e a colheita é feita
diariamente para atender os
mercados de Sorriso, Lucas do
Rio Verde, Sinop e também a
merenda escolar”, enfatiza.
Com uma produção de

cinco mil quilos de pinha, o
produtor explica que a fruta
produz durante cinco meses
por ano, sendo comercializada
por R$ 8,00 o quilo, o que pode
gerar uma renda bruta de R$
40 mil nesse período. O
produtor iniciou o cultivo de
frutas numa área de oito
hectares e quer chegar a 40
hectares, diversificando ainda
com o cultivo de uva. “Toda
fruta tem a sua particularidade e segredo. O
município, no futuro, poderá
até exportar a sua produção”,
comentou Capeli.
O presidente da Cooperativa de Hortifrutigranjeiros de
Sorriso (Cooperiso), Ivaldino
Hahn, fala do potencial de
produção por mês no Assentamento. A banana nanica chega
a 15 toneladas, a melancia 30
toneladas e o abacaxi a aproximadamente seis toneladas.
Além da comercialização in
natura, outro destaque é para a
produção de sucos e polpas. O
presidente Hahn comenta que
nas escolas do município são
consumidos 700 mil litros de
sucos por mês, de frutas que
podem ser produzidos pelos
produtores da região.
O secretário de Agricultura
Familiar (Seaf), Silvano do
Amaral, falou que a merenda

escolar é o maior con-sumidor
dos produtos da agricultura
familiar e a economia do
pequeno produtor desenvolve a
renda do município. “É um
orgulho participar desse evento
que promove a potencialidade
da fruticultura na região e conta
com a participação de jovens
que ainda querem produzir e se
manter na propriedade rural”,
relata.
O objetivo do Dia de Campo
foi apresentar a potencialidade
do cultivo de frutíferas no município, com o tema “Os desafios no manejo para produzir
com qualidade”. O Programa
Municipal de Incentivo a
Fruticultura Irrigada, chamado
“Frutifica Sorriso”, começou
em 2017, e é coordenado pela
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente (Sama).
Durante o evento, membros
do Comitê Gestor da Fruticultura Irrigada debateram sobre a
implantação, manejo e comercialização das frutas. Os
participantes percorreram três
estações, que abordaram a
dinâmica de máquinas e
implementos, a qualidade das
mudas o cultivo da piscicultura
nos tanques usados para
irrigação e a irrigação de
pomares perene.
O engenheiro agrônomo

Empaer, Marcelo Resende Ribeiro, explica que o Assentamento Jonas Pinheiro possui
264 famílias que ocupam uma
área de 7.305 hectares. Além
de frutas, produzem hortaliças,
mel e outros, e a previsão para
o ano de 2021, é que a produtividade de manga atinja 30 toneladas por hectare, a de goiaba até 40 toneladas/hectare e de
coco até 150 frutos por árvore.
“O cultivo da goiaba pode dar
uma renda bruta de até R$ 70
mil por hectare, sendo comercializada por R$ 2,50 o quilo
da fruta”, esclarece Marcelo.
O presidente da Empaer,
Renaldo Loffi, destacou que a
fruticultura é uma atividade de
grande importância econômica
e social para o município, e
também uma das cadeias
produtivas mais importantes
no fortalecimento da agricultura familiar, especialmente para
geração de renda. Loffi
colocou a disposição dos
agricultores os serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) executados
pelos técnicos da Empaer em
Sorriso e regional de Sinop.
O evento contou com a
participação do prefeito do
município, Ari Lafin, vereadores, estudantes, pesquisadores, produtores e outros.
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Peixoto de Azevedo

Cultivo e manejo da bananeira com
ênfase no controle de praga

C

om o plantio
de mais de
100 hectares
de banana, agricultores
familiares do Assentamento Planalto do Iriri,
travessões 01 e 02,
localizado no município de Peixoto de
Azevedo (691 km ao
Norte de Cuiabá),
participaram de uma
demonstração de
método para controlar o
ataque da praga moleque da bananeira
(Cosmopolites sordidus).
O engenheiro agrônomo
Empaer, Clovis Luiz de Moraes
Manica, fala que essa praga pode
destruir o bananal. O evento
contou com a participação de 16
agricultores.
A demonstração de método foi
realizada na área do produtor rural
Adésio Paimel Franco, que já foi
considerado o maior produtor de
banana do Assentamento, com
uma plantação de mais de 20
hectares da fruta. Atualmente
possui uma área de 10 hectares
com o cultivo de banana prata,
maçã e nanica. Conforme Clovis,
foi constatado a infestação no
bananal com a diminuição do
tamanho dos cachos, amarelecimento das folhas e tombamento
das plantas.
Para controlar a infestação da
praga foram utilizadas dois tipos
de armadilhas, as iscas tipo
“queijo” e “telha” para capturar os
besouros na fase adulta. Foi
utilizada também a técnica de
controle biológico com o fungo
Beauveria bassiana, um inseticida
microbiológico indicado para

novas áreas que não
obtiveram nem o
número de cachos
mínimos para compensar a colheita.
De acordo com
Manica, diante da
situação vivenciada
pelos produtores foi
adotado o procedimento para executar
cada etapa de cultivo e
manejo no bananal,
Com a participação de 16 agricultores foi realizada uma bem como análise e
demonstração de método para controlar o ataque da praga moleque
da bananeira. p r e p a r o d o s o l o ,
sulcamento/berçamento, adubação de
controle de insetos e pragas em plantio, espaçamento, adubação de
diversas culturas. O produto é ideal cobertura, irrigação, controle de
para o manejo integrado de pragas, plantas daninhas, desbastes, contropromovendo uma agricultura mais le de pragas, desperfilhamento e etc.
sustentável, preservando os inimi- Durante a apresentação, foram
gos naturais e o equilíbrio do esclarecidas dúvidas sobre a imporecossistema.
tância, as ferramentas e as técnicas
Além das informações para de execução de cada etapa.
controlar o ataque de pragas e
Para aplicar as técnicas na prática,
doenças, Clovis abordou práticas o engenheiro Clovis ensinou os
de cultivo e manejo que são aplica- agricultores os pontos e a forma de
das nos bananais. “Infelizmente, colocação dos adubos de cobertura,
observei que a maioria dos agricul- o espaçamento e alinhamento do
tores não adota cuidados básicos e cultivo e os cuidados na retirada de
desenvolvem uma fruticultura de rebentos (mudas) para novos planticaráter itinerante, onde são realiza- os. Outro ponto importante menciodas no máximo duas colheitas de nado foi a implantação de um sistebanana com um volume razoável de ma de irrigação para garantir producachos com qualidade. E após isso, ção o ano todo. “A colheita da
há necessidade de implantação do banana no Assentamento acontece
bananal em outras áreas”, enfatiza. de fevereiro a julho, e a produtividaO produtor Adésio e demais de está em torno de 10 toneladas por
agricultores relataram que as hectare, enquanto a média da região
mudas de banana utilizadas nos chega a 40 toneladas/hectare”,
novos plantios foram retiradas dos esclarece Clovis.
bananais da propriedade, e em
Segundo o engenheiro, é necessátodos os casos havia doenças e rio que os produtores adotem prátibrocas. Com isso, foi necessário cas de manejo com o objetivo de
implantar outros bananais. Segun- melhorar o desempenho produtivo e
do o produtor, houve cultivos em garantir produção o ano todo.
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Castanheira

Torneio Leiteiro e curso de derivados de milho
om o objetivo de
divulgar novas
tecnologias para a
cadeia produtiva da
bovinocultura de leite, foi
realizado o 17º Torneio
Leiteiro no município de
Castanheira (779 km a

C

da nos anos 80, com a
participação de oito animais
e uma produção de 15 litros
leite/dia.
Conforme Lucas, muita
coisa mudou e a produção
também. A exemplo disso
foi o segundo lugar no

também foi realizado o curso
de derivados de milho com a
participação de 11 produtoras rurais. A extensionista
social da Empaer, Daniele
dos Santos Tavares, mostrou
para as produtoras a produção artesanal de produtos
derivados do milho, como:
pamonha salgada com
queijo, sorvete de milho,
arepas colombianas, sopa
paraguaia, entre outros.

Estiveram presentes no
encerramento do curso a
prefeita do município,
Mabel de Fátima Milanezi
Almici, o Coordenador da
Regional da Empaer, Neucir
Luís Paravisi, o engenheiro
agrônomo da Empaer,
Thiago Evandro Marim e
outros.
O Torneio Leiteiro foi
realizado nos dias 25 a 28 de
abril.

Colniza

Primeira Feira
do Peixe Vivo
Durante torneio é realizado o curso de derivados de milho
com a participação de mulheres rurais

Noroeste de Cuiabá), que
contou com a participação
de 32 animais das raças
Girolando, Holandesa,
Gersey, Gir e outras. Com
uma produção total de 97
litros de leite e uma média de
48,5 litros por dia, a vaca
Formosa, do pecuarista
Alécio Gonçalves Rios
Junior, foi a vencedora e
ganhou o primeiro lugar do
torneio. O evento foi
promovido pela Prefeitura
Municipal, Empaer e
parceiros.
O técnico agropecuário
da Empaer, Lucas Valero
Macedo, comenta que o
evento é uma tradição no
município, que reúne
agricultores de várias
comunidades da região
permite a troca de experiências e a divulgação de novas
tecnologias para ampliar e
qualificar a bacia leiteira,
que é a principal geradora de
renda do município. Ele
recorda que a primeira
edição do torneio foi realiza-

Torneio Leiteiro, que
atingiu a produção total de
93,755 litros de leite e uma
média de 46,755 litros de
leite por dia, com a vaca
Gatinha, de propriedade do
produtor Magno Campos
Pereira. As competições
foram realizadas duas vezes
ao dia com a ordenha no
período matutino e vespertino.
A diretora técnica da
Empaer, Selma Rodrigues
de Morais, explica que o
evento é uma forma de
estimular toda a cadeia
produtiva do leite, desde a
ordenha até a industrialização e a comercialização,
gerando emprego e renda
para os agricultores familiares. “Essa é uma das
funções da empresa, levar
tecnologia, assistência
técnica e extensão rural para
o campo, com o objetivo de
aumentar a produção e
melhorar a qualidade do
produto”, enfatiza.
Durante o Torneio

Foi comercializado meia tonelada de pescado

F

oi realizada nos dias 17 a 19 de abril, a
primeira edição da Feira do Peixe Vivo,
no município de Colniza (1065 km a
Noroeste de Cuiabá). Durante três dias foram
comercializados meia tonelada de pescado. O
médico veterinário da Empaer, Willian Kasper,
fala que o objetivo da feira foi incentivar a
piscicultura, comércio de peixes e oferecer um
alimento de qualidade para os consumidores. Os
piscicultores venderam peixe fresco, limpo e
inteiro.
A criação de peixe em cativeiro deu a oportunidade aos piscicultores venderam peixes das
seguintes espécies: Pintado, Cachara e Tambatinga. A Feira do Peixe foi realizada pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Rural (Semder) em parceria
com a Empaer.
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Acorizal

Mirassol D’Oeste

Primeira Feira
da Agricultura Familiar

Alunos plantam
300 mudas de Ipês

C

Feira contou com a participação de 33 agricultores familiares

C

om o objetivo de expor e comercializar os
produtos que compõem a cadeia produtiva da
agricultura familiar, foi realizado no dia 11 de
maio, no município de Mirassol D'Oeste (300 km a
Oeste de Cuiabá), a Primeira Feira da Agricultura
Familiar. O evento foi realizado pela Prefeitura
Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e contou com o apoio da Empaer. A Feira
contou com a participação de 33 agricultores familiares.

Água Boa

Oficina de
pintura em tecido

om o objetivo de
arborizar praças e
canteiros, foi
realizado no dia 26/04,
pela Prefeitura Municipal,
Empaer e parceiros, o
evento chamado de
“Arborizal”, no município
de Acorizal (62 km ao
Norte de Cuiabá). Alunos
plantaram 300 mudas de
espécies nativas que foram
doadas pelo viveiro de
mudas da Empaer e Juvam
(Juizado Volante Ambiental). O “Arborizal” contou
com a participação de mais
de 500 alunos da rede
pública municipal e
estadual.
A secretária de Agricultura e Meio Ambiente,
Solange Dourado dos
Santos, falou que o objetivo da ação foi incentivar
alunos, moradores e
sociedade em geral a
preservar o meio ambiente.
Solange destaca que
alguns alunos e moradores
serão os guardiões das
mudas, ou seja, serão os
responsáveis por regar,
limpar e acompanhar o
crescimento da planta.
A extensionista social
da Empaer, Lindelzi Lima,
comenta que o viveiro de
mudas da empresa repassou 250 mudas de plantas

nativas e o Juvam o restante, 50 mudas. Conforme
Lindelzi, as mudas são
todas de ipês e de diversas
cores, tais como, rosa,
amarelo, branco e outras. O
viveiro de mudas de
espécies nativas, frutíferas
e ornamentais da Empaer
produz mudas que são
utilizadas para reflorestamento de áreas degradadas
e matas ciliares.
As estudantes Gabrielly
de Almeida Leite, Raynara
Viana da Silva e Camily
Gabrielly da Silva realizaram o plantio das mudas no
canteiro central da cidade.
A Gabrielly declara que
pela primeira vez plantou
uma muda e que no futuro
será uma árvore que dará
sombra e embelezará a sua
cidade. Ela está feliz em
contribuir para melhorar a
arborização de Acorizal.
O evento “Arborizar”
contou com a participação
dos alunos e professores
das escolas de 1º e 2º Graus
Pio Machado, Cezina
Botelho, Dom Antônio
Campelo e Escola Municipal Amâncio Ramos. Teve
também a presença de
funcionários da Empaer,
Sicredi, Indea, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e
outros.

Técnica usada para enfeitar pano de prato, camiseta e outros

C

om a participação
de 78 alunos foi
realizada uma
oficina de pintura em
tecido com giz de cera, no
assentamento Martins, na
Escola Municipal Bom
Princípio, localizada no
município de Água Boa
(730 km a Leste de Cuiabá). A Oficina foi ministra-

da pela extensionista
social da Empaer, Tânia
Vieira que apresentou
algumas técnicas e modelos para enfeitar pano de
prato, camisetas e outros.
O evento foi realizado
pela Empaer em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação, professores e pais.

Mudas doadas pelo viveiro da Empaer e Juvam
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Nova Bandeirantes

Começou a colheita do café clonal e a
expectativa é alcançar 110 sacas por hectare

C

om uma produtividade que
poderá ultrapassar 100
sacas de café por hectare
nesta safra, o produtor rural Lucas
Muller, do município de Nova
Bandeirantes (1.026 km ao Norte de
Cuiabá), recebeu em sua propriedade mais de 30 cafeicultores para
mostrar a sua área de quatro hectares
com 11 mil pés de café clonal. Além
do cultivo da cultura, o produtor
produz muda de café para comercialização. O Dia Especial foi uma
realização da Secretaria Municipal
de Agricultura, que promoveu a
visitação em propriedades que estão
colhendo a primeira safra.
O produtor Lucas começou o
cultivo de café clonal em 2014. Ele
recorda que na primeira safra,
conseguiu colher 87 sacas de café
por hectare e na segunda safra está
mais otimista, podendo alcançar a
média de 110 sacas por hectare.
“Planto café há 20 anos no município e a produtividade não chegava a
12 sacas por hectare. Com essa nova
técnica do café clonal pretendo
ampliar a área e cultivar 30 mil pés
de café”, enfatiza.
Na propriedade de 15 hectares,
localizada na Comunidade São José,
o trabalho é realizado pelo produtor
Muller e a sua esposa, Maria Aparecida Gonçalves. A produção de
mudas é vendida a R$ 1,00 para os
produtores da região. De acordo
com o produtor, para ampliação da
área com o cultivo da cafeicultura,
pretende financiar recursos na
ordem de R$ 150 mil do Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf).
O engenheiro agrônomo da
Empaer, Thiago Tombini, fala que
produtores investiram no cultivo do
café clonal e hoje estão colhendo os
primeiros frutos. Ele esclarece que
alguns produtores estão cultivando a
variedade BRS Ouro Preto, oriunda
da Empresa Brasileira de Pesquisa

Produtores investiram no cultivo do café clonal
e estão colhendo os primeiros frutos.

Agropecuária (Embrapa) e outros como realizar a colheita de forma
cultivam as variedades Conilon mecanizada.
O produtor e seu filho, Igor Gallo,
(Coffea canephora) e clones de
já começaram a realizar a colheita do
Robusta (Coffea canephora).
café. Segundo Devonzil, a expectativa é colher 120 sacas de café por
O MUNICÍPIO POSSUI
hectare. Ele pretende ampliar a cada
150 CAFEICULTORES
ano o plantio e chegar a 21 mil pés de
“Hoje foi o dia de os produtores café. A insatisfação do produtor é com
verem o resultado de muitos anos de relação ao preço, que na região
trabalho e assistência técnica para chegou a R$ 210,00 a saca, inferior ao
desenvolver a cafeicultura na região. do ano passado, que atingiu R$
Para atingir a produção de 80 sacas 360,00 a saca de café.
Nova Bandeirantes possui mais
por hectare foram repassadas novas
técnicas, como a produção de mudas, de 150 cafeicultores e faz parte do
podas de formação, adubação, irriga- Programa de Revitalização da Cafeição e controle de pragas e doenças”, cultura no Estado de Mato Grosso
(Pró-Café), desenvolvido pela
informa Tombini.
Durante o evento, os produtores Secretaria Estadual de Agricultura
visitaram algumas propriedades que Familiar (Seaf) e Empaer em parceria
estão realizando a primeira colheita com a Embrapa Rondônia, Embrapa
do café clonal, chegando a uma Agrossilvipastoril e Prefeituras. O
produção de 80 sacas por hectare. O Dia Especial atraiu a atenção de
encerramento da visita foi na proprie- produtores de outras regiões e teve a
dade do produtor Devonzil Gallo, que participação de produtores de Alta
possui uma área plantada de três Floresta, Nova Monte Verde, Nova
hectares, e fez uma demonstração de Santa Helena e Nova Ubiratã.

JORNAL DA

EMPAER-MT

10

SEAF

ALTA FLORESTA

Mato Grosso realiza visita técnica
a Rondônia para promover a cultura do café

G

Foto SEAF-MT

estores e técnicos ligados à
cadeia produtiva do café participaram
em Porto Velho (RO) do
intercâmbio promovido
entre os estados para a
revitalização da cultura
cafeeira. A equipe pretende buscar informações e oficializar parcerias para o fomento da
cadeia em Mato Grosso.
Rondônia é o quinto
maior produtor de café
do país e está entre os
três maiores estados
produtores da espécie
Coffea Canephora.
A iniciativa do encontro é da Secretaria de
Agricultura Familiar de
Mato Grosso (Seaf) e
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural
(Empaer), em parceria
com a Secretaria de Agricultura de Rondônia
(Seagri), Entidade Autárquica de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondô-

nia (Emater-RO) e
Embrapa Rondônia referência em pesquisa e
geração de tecnologia
para a cafeicultura.
A cultura do café vem
passando por transformações positivas nos
últimos anos no Estado
em função da adoção de
novas tecnologias de
cultivo, principalmente
pela utilização de mudas
clonais e práticas adequadas de manejo.
De acordo com o
Secretário de Estado de
Agricultura Familiar,
Silvano Amaral, que
participa da visita à
Rondônia, além das
informações técnicas
para o incremento das
lavouras, Mato Grosso
também irá priorizar a
capacitação de técnicos
em novas tecnologias e o
repasse de orientações
aos produtores.
“O Governo de Mato
Grosso, por meio da Seaf
e Empaer, não medirá
esforços para expandir a
cultura do café pelas
demais regiões do
estado, assegurando
competitividade à nossa

produção, não apenas
com o aumento na oferta
do grão, mas em qualidade e tecnologia. A garantia de aumento na renda
do pequeno produtor é
outro dos nossos objetivos, senão o principal”,
concluiu Silvano.
CÂMARA
SETORIAL
Entre as decisões para
alavancar a cafeicultura
em Mato Grosso, será
proposta ao Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CEDRS) a criação da
Câmara Setorial do
Café. Na visita, o secretário Silvano Amaral
deve oficializar o convite para que a Embrapa
Rondônia integre a
Câmara.
As Câmaras Setoriais
são importantes ferramentas para a discussão
dos diversos elos da cadeia produtiva, reunindo
entidades representativas de produtores, instituições governamentais,
terceiro setor, iniciativa
privada e outros parceiros do segmento.

Gestores e técnicos ligados à cadeia produtiva do café
participam em Porto Velho, Rondônia, do intercâmbio promovido
entre os estados para a revitalização da cultura em Mato Grosso.
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Empaer
participa
da 3ª TecnoAlta

D

urante a 3ª edição
da TecnoAlta,tecnologia para o
agronegócio, realizada
nos dias 25 a 27 de abril,
no município de Alta
Floresta (803 km ao Norte
de Cuiabá), a Empaer
instalou uma vitrine
tecnológica destinada a
agricultura familiar.
Empresas de vários
setores estiveram presentes trazendo alternativas
em máquinas e implementos, sementes,
fertilizantes, genética
animal, técnicas de
produção, cultivos e
crédito rural além de
palestras voltadas à área
agropecuária. O evento
foi realizado pelo Sindicato Rural Patronal do
município.
Na vitrine tecnológica
foram plantadas várias
culturas, entre elas, capim
elefante, batata biofortificada, abacaxi e demonstração do sistema hidropônico para cultivo de
hortaliças e mudas de
citrus produzidas pela
empresa. Os visitantes
receberam informações
sobre o aproveitamento
da área de acordo com as
tecnologias recomendadas. O capim elefante
trouxe duas variedades, a
BRS Capiaçu e Canará
que são usadas como
volumoso para os animais
e outros.

