GOVERNO DE MATO GROSSO

JORNAL DA

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar

EMPAER-MT
MARÇO/2019 - ANO 6 - Nº 39 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

II Seminário da Agricultura Familiar
atrai produtores e autoridades

Mudas de café são
distribuídas para
agricultores

Foto: Click Nova Olímpia

A Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Olímpia, em parceria com a
Empaer, realizou o II Seminário de Agricultura Familiar reunindo assentados, agricultores, piscicultores, técnicos e lideranças ligadas ao setor. O
evento foi realizado no Assentamento Rio Branco, com palestras voltadas
para o empreendedorismo, cadeias produtivas e políticas públicas. O objetivo foi fortalecer a agricultura familiar e garantir a permanência do produtor rural no campo.
pág. 5

Serão distribuídas para 19 agricultores familiares do município de
Tangará da Serra, 35 mil mudas de
café das espécies Coffea canephora, também conhecida como Conilon, Robusta e Clonal.
pág. 15

Fungo é utilizado para
controlar praga nos
bananais

Assentamento Dom Ozório Stoffel recebe
Crédito Fomento Produtivo
O Incra, a Empaer e a Prefeitura Municipal de Campo Verde firmaram um
acordo de cooperação técnica para viabilizar o Crédito Fomento Produtivo
no valor de R$ 300 mil para 45 agricultores.
pág. 6

Empaer celebra Dia da Mulher
com flores tropicais
Uma visita técnica no Campo Experimental da
Empaer, em Acorizal, foi realizada para apresentar o projeto de pesquisa com flores tropicais. No total, 180 pessoas participaram, entre
mulheres rurais, técnicos e estudantes. pág. 3

Para controlar a broca da bananeira, ou moleque da bananeira, considerada a principal praga que ataca
os bananais, o produtor rural
Magdo Cristian Soares, de Nortelândia, utilizou a técnica de controle biológico com o fungo Beauvepág. 7
ria bassiana.
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Banana

Chica Doida
de Milho

JANEIRO

FEVEREIRO

Colheita
Tratos Culturais

Colheita
Tratos Culturais

MARÇO

ABRIL

Colheita
Tratos Culturais

Colheita
Tratos Culturais

MAIO

JUNHO
Coleta de Amostra de Solo
para Análise
Colheita
Tratos Culturais

Colheita
Tratos Culturais

Ingredientes
30 Espigas grandes de milho verde ou 1 lata de 1kg
1 Linguiça calabresa
200g de bacon
1 kg de linguiça de porco apimentada
150g de manteiga
3 cebolas médias de cabeça
400g de muçarela
Cheiro verde à vontade

JULHO

AGOSTO

Colheita
Tratos Culturais
Coleta de Amostra de Solo
para Análise
Controle Fitossanitário

Preparo do Solo
Colheita

SETEMBRO

OUTUBRO

Plantio
Preparo do Solo
Colheita
Escolha de Variedade
(resistência à bacteriose)

Preparo do Solo
Colheita

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 manteiga;
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.

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Seleção e aquisição de
mudas
Adubação
Plantio

Colheita
Tratos Culturais
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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Acorizal | Dia da Mulher

Visita técnica mostra resultados
de pesquisa sobre flores tropicais

F

oi realizada no dia 8 de março,
uma visita técnica no Campo
Experimental da Empaer, no
município de Acorizal (62 km ao Norte
de Cuiabá), para apresentar o projeto
de pesquisa com flores tropicais.
Considerado pioneiro no Estado, o
projeto estuda a viabilidade produtiva
das espécies estrelícia, helicônia,
bastão do imperador, alpínia e antúrio,
plantas destinadas principalmente para
arranjos florais e paisagismo. O evento
contou com a participação de 180
pessoas, entre mulheres rurais, produtores, técnicos agropecuários, estudantes e outros.
A visita técnica foi dividida em
grupos e apresentou o trabalho de
pesquisa que é executado desde 2009
com as flores tropicais. Os visitantes
recebem orientações sobre cultivo e
plantio com as pesquisadoras da
Empaer, Eliane Forte Daltro e Lozenil
Carvalho Frutuoso, e com o técnico
agropecuário, Guilherme Araújo
Neves. A pesquisadora Eliane destacou que o Estado de Mato Grosso
possui condições climáticas ideais para
o cultivo de flores tropicais e folhagens. “O cultivo de flores pode ser uma
alternativa de renda para as mulheres
rurais”, enfatiza.
Durante a visita técnica o presidente
da Empaer, Renaldo Loffi, parabenizou as participantes, fez homenagem
ao Dia Internacional da Mulher e
destacou, em especial, as mulheres do
campo, que garantem às suas famílias a
geração de renda e contribuem para o
desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar. “Hoje estou aqui
para prestar a minha homenagem a
você, mulher, que com força, trabalho,
sabedoria e delicadeza deixa o nosso
dia-a-dia mais suave e leve”, declarou
Loffi.
O presidente Renaldo lembrou que
no ano de 2018, os técnicos e extensionistas da Empaer atenderam mais de 15
mil mulheres em 135 municípios do
Estado, divulgando as políticas
públicas para a agricultura familiar. O
secretário adjunto da agricultura
familiar (Seaf), Carlos Alberto Simões
de Arruda, falou que o governo do
Estado trabalha para o fortalecimento

Projeto pioneiro estuda a viabilidade produtiva do antúrio e outras espécies.

da agricultura familiar e no alinhamento das cadeias produtivas com a
finalidade de promover a geração de
emprego e renda para as famílias no
campo.
A produtora rural Ademira Maria
Oliveira Souza, do município de
Rosário Oeste (128 km ao Norte de
Cuiabá), da Comunidade Ressaca,
ficou empolgada com o cultivo das
flores tropicais e enxerga uma nova
fonte de renda. Ela pretende implantar
um hectare de flores tropicais. A
produtora possui uma área de 46
hectares e produz hortaliças e legumes
que são comercializados em Nobres e
Cuiabá.
A presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Acorizal,
Elzita Maria da Silva, participou da
visita e esclareceu que a Empaer vai
implantar um projeto piloto com flores
tropicais em sua propriedade numa área
de um hectare. Segundo ela, esse
projeto vai atender 12 mulheres rurais
que desejam aprender sobre o cultivo. A
presidente possui uma propriedade de
50 hectares, na Comunidade Córrego
Fundo, e cultiva mandioca numa área
de seis hectares. “Acostumada a
fabricar farinha de mandioca, com o
projeto piloto vamos diversificar a
nossa produção”, enfatiza.
Participaram do evento mulheres
rurais de Cuiabá, Jangada, Rosário
Oeste, Poconé e Acorizal, funcionários
da Empaer, autoridades e outros.

Araputanga

Mulheres rurais
participam de curso
de confeitaria

A

extensionista da Empaer,
Sandra Regina Andrade
Alves e a instrutora Delma
Mendes ministraram um curso de
confeitaria para produção de bolos
confeitados para mulheres rurais na
Comunidade Córrego Rico, em
Araputanga. Durante o curso foram
produzidos bolos de abacaxi, castanha, pêssego, leite ninho e prestígio
com diferentes tipos de cobertura,
recheios e outros. O evento contou
com a participação de 27 pessoas.
O curso foi realizado no Sítio Flor
da Serra, dos proprietários Sebastião
Mendes da Silva e Ilza Maria Souza
da Silva. Durante dois dias (18 a 19
de fevereiro), as mulheres rurais
aprenderam na prática como fazer
bolos de aniversário, casamento,
batizado e festas em geral. Segundo
Sandra, o curso foi produtivo e as
mulheres conseguiram interagir e
aprimorar o conhecimento sobre o
assunto para garantir mais uma fonte
de renda para sua família.
O evento contou com o apoio da
Secretaria de Agricultura do município.
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Campo Verde

URT aumenta a produção de leite
e diversifica a alimentação dos bovinos

A

implantação de
uma Unidade de
Referência Tecnológica (URT) e a adoção de
tecnologia na produção do
leite são os principais
diferenciais dos produtores
rurais Roberto Roseghini e
Cleonice Roseghini,
proprietários do Sítio Santo
Antônio, em Campo Verde.
Com 16 vacas da raça
Jersey em lactação, a
produção atinge 304 litros
de leite por dia, uma média
de 16 litros de leite por
animal, superando a média
de Mato Grosso que é de
5,92 litros de leite ao dia
por animal.
No final do mês de
dezembro de 2016, técnicos da Seaf, Embrapa,
Empaer e Prefeitura de
Campo Verde implantaram
a URT do Leite na propriedade. A Unidade de Referência Tecnológica faz
parte do Programa Estadual
Pró-Leite, que busca a
eficiência da atividade
através de ações para
melhorar a alimentação do
gado e índices zootécnicos,
minimizando os custos de
produção para aumentar a

renda da unidade familiar,
dentre outros.
O engenheiro agrônomo Kenio Batista Nogueira destaca que no Sítio
Santo Antônio, antes da
instalação da URT, a
produção era de 215 litros
de leite/ dia, uma média de
13,5 litros de leite dia por
animal. Após a instalação,
houve um aumento de 2,5
litros de leite, atingindo 16
litros de leite/dia por
animal. Conforme Kenio,
foram apresentadas opções
de alimentação para o
bovino leiteiro e informações para a produção de
silagens com capins e
grãos.
Para o manejo do
rebanho foi destinado uma
área 2,5 hectares para
implantação de 28 piquetes rotacionados com o
plantio de capim da
cultivar Mombaça, um
hectare com o capim
Capiaçu e quatro hectares
com o plantio de milho,
todos para produção de
silagem.
O produtor Roberto
Roseghini tem intensificado os serviços de corte de

Com a URT, produtor passou a produzir 50t de matéria verde.

A produção atinge 304 litros de leite ao dia.

capim Capiaçu e milho para
a produção de silagem. “O
objetivo é estocar alimento
de boa qualidade para os
animais, principalmente
para o período de inverno e
mudança de estações,
quando a oferta de pastagens é menor”, destaca
Nogueira.
A engenheira agrônoma
da Empaer, Ana Carla
Vidoti, fala que os produtores foram orientados para
obter melhores resultados
com a prática da ensilagem.
Antes da implantação da
URT o produtor produzia
seis mil quilos de matéria
verde de milho e o custo de
produção era em torno de
R$ 120,00 a tonelada. Para
complementar comprava
em média 10 toneladas de
silagem de milho a um
custo de R$ 180,00 a
tonelada e não produzia
silagem de Capiaçu.
Com a implantação da
URT, o produtor passou a
produzir na área 50 toneladas de matéria verde de
milho com um custo de
produção de R$ 52,44 por
tonelada. Também está

produzindo 85 toneladas de
matéria verde com o capim
Capiaçu. No ano passado os
produtores venderam o
excedente, em torno de 60
toneladas de silagem de
milho no valor de R$
180,00 a tonelada, tendo
um lucro extra de R$
10.800,00. “A URT está
servindo de modelo para os
produtores da região na
recuperação de pastagem e
administração financeira e
produtiva”, enfatiza Ana
Carla.
Segundo Vidotti, o
trabalho também é organizar a parte financeira da
produção leiteira, ou seja,
estimular o controle para
conferir se está obtendo
lucro e identificar os pontos
de estrangulamento no
custo de produção.
A produtora Cleonice
Roseghini é a responsável
pela coleta de dados e
anotações de tudo que
compra e vende. “A paixão
pelo gado leiteiro ficou por
conta da produtora, que viu
potencial na raça Jersey
para fortalecer a renda da
família”, conclui.
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Nova Olímpia

II Seminário da Agricultura Familiar
atrai produtores e autoridades

C

om o objetivo de fortalecer a
agricultura familiar e
garantir a permanência do
produtor rural no campo, a Secretaria
Municipal de Agricultura de Nova
Olímpia (207 km a Médio-Norte de
Cuiabá) em parceria com a Empaer
realizou o II Seminário de Agricultura Familiar reunindo assentados,
agricultores, piscicultores, técnicos e
lideranças ligadas ao setor. O evento
foi realizado no Assentamento Rio
Branco, com palestras voltadas ao
empreendedorismo, cadeias produtivas e políticas públicas.
“Estamos aqui para reafirmar a
política de incentivo a agricultura
familiar pelo governo de Mato
Grosso. O governo Mauro Mendes
tem projetos e nossa missão é fazer
sair do papel para que tenhamos uma
política de desenvolvimento e
crescimento econômico, onde o
cidadão do campo possa produzir
mais e gerar emprego e renda,
vivendo com dignidade no meio
rural”, citou o secretário de Estado de
Agricultura Familiar (Seaf), Silvano
Amaral.

Foto: Click Nova Olímpia

Presidente da Empaer, Renaldo Loffi destacou trabalho de ATER.

O prefeito José Elpídio enalteceu a
participação de todos no evento,
desde a organização, palestrantes e os
produtores que atenderam ao convite.
“Mais uma vez realizamos um grande
evento, trazendo informações e
expectativas positivas para os produtores e reafirmando nosso compromisso com a agricultura familiar no

Evento reuniu produtores do Assentamento Rio Branco e autoridades.

Foto: Click Nova Olímpia

nosso município. Queremos
agradecer a todos por participarem e
contribuírem para um evento tão
importante como esse”, disse José
Elpídio.
Durante o evento, o presidente da
Empaer, Renaldo Loffi destacou o
trabalho de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater) que é realizado
no Assentamento Rio Branco, e
lembrou que a empresa está passando
por uma reestruturação para tornar o
trabalho eficiente e com resultados os
produtores rurais. “Nossa meta é
manter as atividades de orientação e
incentivo ao desenvolvimento rural
sustentável”, esclarece Loffi.
No decorrer da programação foram
realizadas palestras com o pesquisador da Empaer Welington Procópio
que abordou os produtos de alimentação básica na agricultura familiar. O
técnico em agropecuária da Empaer,
Irapuan Rodrigues falou sobre a
produção de leite na região.
Participaram do evento os deputados Dr. João José e Janaina Riva, e
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Nossa Senhora da Guia

Curso de derivados de leite
no assentamento Serra das Laranjeiras

C

om a participação de 10 produtores
rurais, foi realizado no Assentamento
Rural Serra da Laranjeira, Distrito da
Guia, em Cuiabá, o curso de Derivados de
Leite. Durante o evento foram abordados as
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e
o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além
da parte prática com a produção de queijo
frescal, temperado, meia cura, doce de leite
em barra, iogurte, queijo mussarela e requeijão.
Durante quatro dias (19 a 22.02), os
participantes receberam informações e
orientações para manipulação do leite. A
extensionista da Empaer, Tânia Mara Buzzi,
explica que antes do curso foi realizada uma
Demonstração de Método (DM) com o
objetivo de auxiliar na ordenha higiênica para
garantir uma matéria prima de qualidade para
a produção dos derivados de leite.
O curso foi ministrado pela extensionista
social da Empaer, Deusimar Muniz de Lima, e
contou com o apoio dos extensionistas
Relinda Oliveira Lucialdo, Gislaine Ribeiro
da Silva Araujo e Lucas Stevão da Silva
Freire.

Participação de 10 produtores rurais.

Campo Verde

Crédito Fomento Produtivo
libera R$ 300 mil para 45 agricultores

C

om 540 lotes, o
Assentamento Rural
Dom Ozório Stoffel,
em Campo Verde, possui
cerca de 600 famílias que
poderão receber um crédito
rural no valor de até
R$6.400,00 cada. O Incra, a
Empaer e a Prefeitura
firmaram um acordo de
cooperação técnica para
viabilizar o Crédito Fomento
Produtivo para as famílias.
O supervisor da Empaer,
Sergio Mazeto, fala que após
quatro anos de luta pelos
agricultores familiares, no
dia 9 de março, foi marcado
pela assinatura de 45 contratos no valor de aproximadamente R$ 300 mil. Conforme
Mazeto, em breve serão
assinadas mais 105 propostas
para liberação do Crédito

Fomento Produtivo. “O
Assentamento foi criado em
2008 e a assinatura desses
contratos é histórica, vai
trazer renda e lucro para as
famílias”, enfatiza.
De acordo com Sérgio, as
propostas do Crédito Produtivo são para viabilizar a
implementação de projetos
produtivos de promoção da
segurança alimentar e
nutricional e de estímulo à
geração de trabalho e renda.
O presidente da Associação dos Pequenos Produtores
do Assentamento, Eleondes
Severo dos Santos, também
destacou a importância da
liberação do Crédito Fomento
Produtivo.“Só quero agradecer a prefeitura, o Incra e a
Empaer. Depois de quase
quatro anos esperando esse

dinheiro, agora ele foi
liberado e vai ajudar muito as
famílias assentadas que tanto
almejaram esse recurso”,
esclarece Eleondes.
Morador do Assentamento, o vereador Neison Costa
Lima disse que o fato das
famílias receberem o crédito
vai possibilitar ao assenta-

mento atingir uma nova etapa
na busca por sua consolidação. “Sem dúvida, são
investimentos que alavancam
a produção local e propiciam
o aquecimento da economia
pela aquisição de produtos no
comércio de Campo Verde e
em termos também de
arrecadação municipal”.

Famílias do Assentamento Dom Ozório Stoffel.
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Nortelândia

Produtor utiliza fungo para controlar
praga da bananeira

Controle biológico: alternativa para reduzir impactos ambientais.

é ideal para o manejo integrado de pragas, promovendo uma agricultura sustentável, preservando os
inimigos naturais e o equilíbrio do ecossistema.

‘‘O produto é
ideal para o
manejo integrado
de pragas,
promovendo
uma agricultura
sustentável

conforme a infestação, nos
próximos três a seis
meses”, explica.
Na área de meio hectare
foi realizada a primeira
colheita que produziu 2,5
toneladas de banana, uma
média de cinco quilos por
cacho, abaixo do esperado
devido à incidência da
broca da bananeira. Mesmo
assim, o produtor teve um
lucro de R$ 6.250,00 e conseguiu vender toda produção por R$ 2,50 o quilo da
banana. A previsão era
colher aproximadamente
quatro toneladas de banana.
O Assentamento Rio
Santana é formado por 50
famílias que possuem em
média 1,5 hectares de terra
e produzem para subsistência. O produtor Magdo possui também um plantio de
mandioca e já colheu 6,5
toneladas, com previsão de
oito toneladas ao final da
colheita. Vendendo o quilo
ao preço de aproximadamente R$ 0,75 pode faturar
com a cultura da mandioca
R$ 6.000,00 por colheita.

‘‘

P

ara controlar a broca
da bananeira ou
moleque da bananeira, considerada a principal
praga que ataca os bananais, o produtor rural Magdo
Cristian Soares, de Nortelândia, utilizou a técnica de
controle biológico com o
fungo Beauveria bassiana.
Com o plantio de meio hectare com as variedades de
banana maçã e da terra, a
infestação já estava causando a diminuição do
tamanho dos cachos, amarelecimento das folhas e
tombamento das plantas.
O fungo Beauveria bassiana é um inseticida
microbiológico indicado
para controle de insetos e
pragas em diversas culturas. O técnico agropecuário da Empaer, Rafael
Simões, explica que o
fungo proporciona efeito
de supressão da população
de diversos grupos de insetos, contribui para o manejo de resistência e para a
redução no uso dos defensivos químicos. O produto

níveis ideais para controle.
De acordo com Rafael,
as iscas tipo “telha” foram
feitas com pedaços do pseudo caule da bananeira com
aproximadamente 50 centímetros, já as iscas tipo “queijo” com pedaços do pseudocaule com altura entre
cinco e dez centímetros,
cortada transversalmente.
Na propriedade foram utilizadas dez iscas, na área de
meio hectare. “As iscas
foram colocadas dentro e
fora do bananal, e também
próximas às touceiras”,
enfatiza.
Para apresentar a técnica ao produtor, foi realizada uma Demonstração de
Métodos (DM), sendo que
ele não queria utilizar produtos químicos e o uso de
fungos para o controle biológico das pragas foi um
alternativa para reduzir os
impactos ambientais. “Foi
realizada a primeira aplicação e o produtor recebeu
uma demonstração de
como utilizar o fungo. Poderá ser feita outra aplicação

Para controlar a infestação da praga no bananal
foram utilizadas dois tipos
de armadilhas, as iscas tipo
“queijo” e “telha”. O técnico explica que antes de realizar o controle no bananal
foi feito uma amostragem
da praga para conhecer a
população e saber o risco
de a mesma aumentar. As
amostragens periódicas são
necessárias para saber se há
a necessidade de controlar
a praga e quando ela atinge

Bananal com infestação de pragas.
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Nova Canaã do Norte

Dia especial aborda viabilidade econômica
e ambiental para agricultores

P

rodutores rurais do
município de Nova
Canaã do Norte
integrantes do Projeto
Rural Sustentável e estudantes participaram do Dia
Especial sobre Sistema
Integração Lavoura
Pecuária (ILPF). O evento
foi dividido em duas
etapas. No período da
manhã foram realizadas
palestras sobre recuperação
de pastagem e sistemas
agroflorestais, na Câmara
Municipal. A tarde, os
participantes visitaram a
Fazenda Gamada para
conhecer a viabilidade
econômica e ambiental do
Sistema.
A técnica agropecuária
da Empaer, Pamella Rúbio,
fala que os produtores
receberam informações
sobre atividades sustentáveis e como aumentar a
produtividade na área já
existente. O técnico
agropecuário da Empaer,
Cleverson Braz Mateus,
proferiu palestra sobre a
recuperação de pastagem
enfocando variedades e

técnicas a serem feitas
desde a coleta de solo para
análise laboratorial,
germinação, resistência a
pragas e doenças, manejos
e outros.
O analista da Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa),
Diego Barbosa Alves
Antônio, destacou em sua
palestra
os sistemas
agroflorestais, a melhor
posição para o plantio das
árvores com o objetivo de
gerar sombreamento na
pastagem e melhoramento
nutricional do solo, além
de fornecer alimentação
para o gado. Segundo o
analista, o ILP consiste na
diversificação da produção, possibilitando o
aumento da eficiência na
utilização dos recursos
naturais, a preservação do
meio ambiente, a estabilidade de produção e a renda
do produtor.
Na Fazenda Gamada,
numa área de 100 hectares,
foi implantada uma
Unidade de Referencia
Tecnológica (URT) com o

Palestra sobre recuperação de pastagens e sistemas agroflorestais.

Participantes visitam Fazenda Gamada.

Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta
(ILPF), pela Embrapa
Agrossilvipastoril. Conforme Diego, o Sistema
Integração já ajudou a
recuperar as pastagens e
está fornecendo madeira
para produção de cercas e
para abastecer o forno do
secador de grãos.
A Fazenda pertence ao
produtor rural Mário Wolf
Filho. Durante a visita os
participantes foram recepcionados pela pesquisadora
e responsável pelos projetos da fazenda, Dheyme
Bolson, que relatou as fases
de implantação do sistema
que trouxe viabilidade
econômica e sustentabilidade com o aumento na
quantidade de bovinos por
hectare.
A técnica Pamella
destacou que a fazenda é
considerada modelo na

região e que abriu as portas
para os agricultores familiares conhecerem de perto a
integração lavoura e
pecuária de forma sustentável. O evento contou com a
participação de 41 produtores.
Parceria BID
O Projeto Rural Sustentável é fruto de uma parceria entre o governo do
Reino Unido, o governo do
Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Esta Cooperação
Técnica é financiada pelo
Fundo Internacional para o
Clima (International
Climate Fund - ICF) do
Ministério da Agricultura,
da Alimentação, da Pesca e
dos Assuntos Rurais do
Governo Britânico
(DEFRA), tendo como
beneficiário o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
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Nova Canaã do Norte

Demonstração prática ensina agricultores a
fabricar defensivos agrícolas de baixo custo

Calda Bordalesa: defensivo agrícola natural.

D

ezoito produtores
rurais participaram
de uma demonstração prática de como fazer
defensivos agrícolas naturais
como, por exemplo, calda
bordalesa e biofertilizante
orgânico. A demonstração foi
feita na Comunidade Novo
Caminho, no município de
Nova Canaã do Norte (a 699
km ao Norte de Cuiabá).
O técnico agropecuário da
Empaer, Cícero Pereira do
Nascimento, fala que o
objetivo foi disponibilizar
novas tecnologias de baixo
custo e de fácil manuseio ao
produtor rural.
Ele explica que esses
insumos são feitos com
sulfato de cobre e cal virgem
que, diluídos em água, são
transformados na calda
bordalesa. O produto é
recomendado para o controle
de doenças fúngicas em
hortas e pomares. “O uso é

permitido na agricultura
orgânica. O sulfato de cobre é
um produto pouco tóxico e
melhora o equilíbrio nutricional das plantas”, esclarece.
Obter produtos agrícolas
mais saudáveis isentos de
contaminação por defensivos
químicos, reduzir o custo de
produção e aumentar a
lucratividade foram alguns
dos pontos de destaque para a
demonstração prática
realizada na área do produtor
rural João Antônio da Silva
Filho. Numa área de 25
hectares, o produtor possui
horta e pomar de laranja,
limão e poncã e já utiliza a
calda bordalesa de forma
eficaz no combate a fungos e
pragas.
Segundo Cícero, foram
apresentadas aos agricultores
maneiras naturais de eliminar
da lavoura pragas e fungos
que comprometem a qualidade dos legumes, verduras e

outros alimentos que são
produzidos. Durante a
demonstração foi entregue
aos produtores um material
elaborado pelos técnicos da
Empaer, trazendo o passo a
passo de como deve ser
preparada a calda, além de
recomendar os Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) necessários para o
manuseio dos elementos
químicos.
O material elaborado
pelos técnicos é didático e
possui diversas receitas. São
compostos preparados pelo
agricultor, não são tóxicos e
de baixo custo, como calda
de cal e cinzas, alho, fumo,
sabão e outras utilizadas para
combater insetos, formigas,
lagartas, lesmas, pulgões e
etc. O material também
possui, informações sobre
diversos biofertilizantes
orgânicos. “Os inseticidas
naturais podem ser prepara-

dos a partir de plantas ou
minerais não tóxicos à saúde
humana e ao ambiente”,
ressalta Nascimento.
O público alvo dessa
demonstração prática foram
agricultores que comercializam suas produções por meio
de associações das quais
fazem parte.
Cícero comenta que todas
as quartas-feiras da semana,
os agricultores se organizam
na feira para que possam
vender a sua produção, além
de comercializarem para o
Programa de Aquisição de
Alimentos (PPA) e Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).
Para mais informações
sobre a produção de caldas e
biofertilizantes, acesse o
material didático sobre
defensivos agrícolas orgânicos no site da empaer, em
www.empaer.mt.gov.br.
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Carlinda

Lavouras de café atingem produtividade
média de 60 sacas por hectare

Plantio de café ocupa uma área de 50 hectares.

P

rodutores rurais do município de
Carlinda (762 km ao Norte de
Cuiabá) estão investindo no
cultivo do café clonal da variedade
BRS Ouro Preto, oriunda da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). O plantio da cultura ocupa
uma área de 50 hectares e a expectativa
dos produtores é de colher 60 toneladas
em 2020, com uma produtividade
média de 60 sacas por hectare, resultado acima da média para a agricultura
familiar.
O técnico agropecuário da Empaer,
João Périsson Souza Pereira, fala que o
plantio do café no município é todo
irrigado e a intenção é expandir a
lavoura para 300 hectares. João conta

que hoje são apenas 38 produtores e a
expectativa no próximo ano é de
produzir 450 toneladas de café com a
participação de 150 cafeicultores.
As mudas de café estão sendo
produzidas no jardim clonal instalado
pela Prefeitura Municipal. No mês de
junho serão entregues 10 mil mudas
prontas para o plantio com a altura de
20 a 30 centímetros. “É a primeira
multiplicação realizada no jardim
clonal e até o final do ano estaremos
entregando mais de 50 mil mudas”,
enfatiza.
Conforme Pereira, a técnica do café
clonal consiste na reprodução da
planta, conservando todas as características produtivas, como resistência

A expectativa é colher 60 toneladas em 2020.

ou tolerância ao ataque de pragas e
doenças, o que facilita a formação de
lavouras homogêneas de alta produtividade. O projeto no município está
sendo de fortalecimento da cadeia
produtiva do café, com renovação e
modernização gradativa das lavouras
através de novas cultivares.
O município faz parte do Programa
de Revitalização da Cafeicultura no
Estado de Mato Grosso (Pró-Café),
desenvolvido pelo Governo do Estado
por meio da Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar (Seaf) e Empaer,
em parceria com a Embrapa Rondônia,
Embrapa Agrossilvipastoril e prefeituras municipais. O Pró-Café tem como
objetivo fomentar e fortalecer a cadeia
produtiva do café nas regiões Norte e
Noroeste do estado como alternativa
sustentável de geração de renda para
conter o desmatamento nos municípios.
De acordo com Périsson, Carlinda
possuía, na década de 80, uma área
plantada de café de 300 hectares, e a
média de produtividade era bem baixa,
seis sacas por hectare. Hoje já existem
municípios na região que produzem até
120 sacas de café por hectare. “Estamos
começando a implantar uma variedade
mais produtiva e rentável e incentivando os cafeicultores que tem vocação e
conhecimento para o plantio”, destaca.
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Sinop

Produtores conhecem as vantagens da
hidroponia no campo experimental da Empaer

Produtores visitam Campo Experimental em Sinop.

Michel Ferreira | Ubiratã 24 Horas

A

necessidade de
reduzir espaço, o
consumo de água e
adubo, além da redução do
uso de defensivos agrícolas, tornaram a hidroponia
uma atividade atraente
para a agricultura familiar.
Em busca dessas vantagens, um grupo de pequenos produtores rurais de
Nova Ubiratã, a convite da
secretaria municipal de
Agricultura, conheceu o
campo experimental da
Empaer, em Sinop.
A visita técnica, realizada no dia 14 de março, também foi acompanhada pelo
prefeito do município, Valdenir José dos Santos, do
secretário de Agricultura,
Paulo César Centurião e do
presidente da Câmara de
Vereadores, Adilson Luiz
da Silva.Recepcionados
pelo supervisor da Empaer
na região norte, Jocir
Kasecker Junior, e pelo técnico Tiago Tombini, os pro-

dutores conheceram as técnicas do processo indicado
para o cultivo de hortaliças, legumes e até frutas.
“Para ter êxito nesse
tipo de cultivo é necessário
que o produtor domine as
técnicas corretas que vão
desde a construção do espaço apropriado até a colheita do produto final”, assinalou o engenheiro agrônomo Jocir Kasecker. Na
avaliação do secretário de
Agricultura, se implantado
no município a técnica
deve fortalecer a economia
da agricultura familiar e
paralelamente beneficiar
milhares de consumidores
que durante o período chuvoso fica sem acesso ao
produto.
“É praticamente impossível cultivar hortaliças em
nossa região durante os
meses de novembro a março. Isso devido ao volume
de chuvas e a incidência de
pragas. O que não interfere

no caso da hidroponia, uma
vez que o espaço destinado
ao cultivo é coberto e as
plantas ficam em contato
com a água ao invés do
solo”, explica Centurião.
“A agricultura familiar é
uma das bandeiras da nossa
Administração, que tem trabalhado não só a qualificação dos produtores, mas

também a questão dos
desembargos ambientais
dos assentamentos rurais",
frisa o chefe do executivo,
Valdenir José dos Santos.
Celeridade
A primeira reunião para
tratar do assunto foi realizada em 26 de fevereiro
deste ano. De lá para cá os
esforços tem surtido os primeiros resultados positivos. Isso graças a atuação
conjunta entre a Administração Municipal, Câmara
de Vereadores e a Empresa
Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural.
“Essa ação reflete muito
bem a nossa metodologia
de trabalho. Queremos oferecer condições para que
essas famílias sobrevivam
da terra e não de subsídios
do Governo Federal”, pondera Valdenir.
Conforme a Administração Municipal, a maior
parte da produção será
adquirida pela secretaria
municipal de Educação e
destinada para a merenda
escolar. O restante deve ser
comercializado em mercados do município.

Hidroponia: cultivo de hortaliças, legumes e frutas.
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Campo Verde

Ramas de mandioca bioforticadas
são distribuídas

P

rodutores rurais do
município de Campo
Verde receberam da
Empaer materiais genéticos
de mandioca biofortificados
para plantio e multiplicação. O engenheiro agrônomo da empresa, Kenio
Batista Nogueira, explica
que os materiais são de alta
produtividade, acima de 30
toneladas por hectare, são
precoces, com colheita que
começa a partir dos oito
meses de plantio, e valor
nutritivo com alto teor de
vitamina A, Ferro e Zinco.
De acordo com Kenio,
foram entregues aos
produtores três materiais
genéticos: BRS 399,
cultivar de mesa de polpa
amarela, resistente a
bacteriose e superalongamento, reduzido tempo para
cocção, boas qualidades
culinárias, podendo alcançar até 70 toneladas por
hectare; BRS 396, cultivar
de mesa de polpa amarela
com alto teor de betacaroteno (precursor da vitamina
A), reduzido tempo para
cocção, boas qualidades

culinárias, facilidade de
colheita em função da
disposição horizontal da
maioria das raízes, o que
favorece o arranquio e
despenca; BGMC 753, cor
de polpa creme quando crua
e amarela após cozimento,
arquitetura favorável aos
tratos culturais, reduzido
tempo para cocção e boas
qualidades culinárias.
É com curiosidade e
expectativa que o produtor
de mandioca Eleondes
Severo dos Santos, do
Assentamento Rural Dom
Ozório Stofell, aguardava as
manivas, que são as ramas
da mandioca ou parte das
ramas destinadas para o
plantio. Ele foi um dos
contemplados pelo projeto
para multiplicação das
variedades. Segundo
Eleondes, para os agricultores familiares o cultivo da
mandioca sempre foi um
bom negócio, e com o
produto enriquecido com a
colheita em menos tempo
ficou melhor ainda. “Minha
expectativa é ter lucro,
tenho experiência com a

Cultivar de mesa pode alcançar 70 toneladas por hectare.

mandioca tradicional, que
tem boa saída. Esses
materiais novos serão ainda
mais promissores”.
As produtoras Marluce
Alves de Oliveira, do
Assentamento 14 de
Agosto, e Marly de Souza,
da Agrovila João Ponce de
Arruda, também receberam
as manivas e farão a
multiplicação dos materiais
de mandioca biofortificados. A produtora Marluce,
proprietária do Sítio
Esperança, possui uma área
total de 18 hectares, cultiva
mandioca em três hectares.
O produto é comercializado nas feiras e mercados
do município. Acostumada
com o cultivo do tubérculo,
a produtora consegue uma
produtividade de quinze
toneladas por hectares.
Com o cultivo da mandioca
biofortificada, a produtora
Marluce pretende dobrar a
produtividade e entregar
para a merenda escolar.
“Produzo no sítio mandioca, quiabo, abóbora e
banana. O produto mais
vendido é a mandioca, e

espero produzir produtos
nutritivos e saborosos”.
A engenheira agrônoma
da Empaer, Ana Carla
Vidotti, comenta que nesta
primeira fase foram distribuídas manivas para três
produtores rurais, sendo que
aproximadamente dez
produtores estão na lista de
espera aguardando as ramas
para multiplicação das
variedades. O trabalho é
realizado pela Empaer em
parceria com a Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente e produtores rurais.
Os materiais genéticos
são oriundos da Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa
Cerrados) e Instituto
Agronômico de Campinas
(IAC), e foram encaminhados para o município de
Campo Verde pela pesquisadora da Empaer, Dolorice
Moreti, responsável pela
validação de tecnologias
com a cultura da mandioca
nos campos experimentais
da Empaer de Cáceres,
Acorizal e Tangará da Serra.
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Nova Canaã do Norte

Empaer orienta produtores sobre
a vacinação de bovinos e bubalinos

A manipulação incorreta da vacina pode oferecer risco de contaminação ao homem.

C

om o objetivo de
informar sobre os
procedimentos corretos para a vacinação das
fêmeas bovinas, bem como
a importância do uso dos
equipamentos de proteção
individual durante a aplicação da vacina, foi realizada uma palestra sobre
Boas Práticas na vacinação
de bruceloses bovina e
bubalina no município de

Nova Canaã do Norte.
O evento foi realizadoem 25 de fevereiro, na
Câmara Municipal, e teve
como público produtores
rurais e pecuaristas em
geral. A médica veterinária
da Empaer, Tatiany Fernandes Baptista, discorreu
sobre as medidas de prevenção e controle previstos no Programa Nacional
de Controle e Erradicação

da Brucelose e Tuberculose
(PNCEBT) e suas atualizações, e também sobre a marcação dos animais e o uso
da vacina RB51 como
estratégia de controle da
doença nas propriedades
rurais.
Tatiany alerta que a
manipulação incorreta da
vacina pode oferecer riscos
de contaminação ao
homem. “Os bovinos e

bubalinos são os hospedeiros preferenciais da Brucella abortus, sendo transmitida principalmente durante
a compra de animais e participação em eventos, como
feiras e exposições agropecuárias”. De acordo com a
médica veterinária, a Brucelose Bovina e Bubalina é
uma zoonose que, quando
presente nos rebanhos, provoca graves prejuízos econômicos devido aos abortos, nascimento de bezerros
prematuros e de baixo peso
com queda nos índices
reprodutivos. Ela explicou
que o meio mais comum de
introdução da brucelose
num rebanho saudável é
pela obtenção de bovinos
infectados.
A principal via de infecção do patógeno é o trato
gastrointestinal. A ingestão
do material resultante de
aborto, parto e descargas
uterinas de animais infectados são as fontes predominantes disseminadoras do
agente no rebanho. Em
Nova Canaã o rebanho bovino chega a 417 mil animais
(IBGE 2017). Após a palestra, os participantes visitaram uma propriedade rural
para receber instruções de
como manipular de forma
segura a vacina e sua aplicação no animal.

Canarana

Palestra sobre a saúde da mulher

F

oi realizado nas Comunidades Serra Dourada e Garapu, no município de Canarana (823 km a Leste de
Cuiabá), palestra sobre alimentação saudável com foco na saúde da mulher, hábitos alimentares e valorização dos alimentos regionais e sazonais. O evento foi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e
contou com a participação de 80 pessoas. A palestrante foi a nutricionista da Empaer, Aryanne Parreira Coelho.
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Tangará da Serra

Visita técnica com produtos
da agricultura familiar

A

Empaer realizou no dia 21 de
março, uma visita técnica com
produtos da agricultura
familiar e resultados de pesquisas com
as culturas do café, mandioca de mesa e
indústria e variedades bioforticadas,
pitaia e banana da terra. O evento
aconteceu no Campo Experimental e
de Produção da Empaer, no município
de Tangará da Serra (239 km a médioNorte de Cuiabá).
O supervisor do Campo Experimental da Empaer , Welington Procópio, destacou que a visita teve como
objetivo promover a transferência de
tecnologia para o agricultor familiar e
mostrar a evolução dos produtos.
A visita contou com a participação
de pesquisadores, produtores rurais,
estudantes, técnicos e outros. “Os
participantes conheceram de perto o
trabalho que é executado no Campo
Experimental”, destaca.
Os visitantes percorreram quatro
estações. Na primeira, o representante

O objetivo do evento foi promover a transferência de tecnologia para o agricultor.

da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa),
Ander Santos, abordou o viveiro de
café clonal. Na segunda, a avaliação de
25 cultivares de mandioca com a
pesquisadora da Empaer, Dolorice
Moreti. Na terceira Estação, o pesquisador Hélio Kist e a nutricionista
Gabriele Lopes mostraram a produção
e valor nutricional da fruta pitaia. Na
última, o pesquisador Humberto

Marcílio explicou o cultivo adensado de
banana do tipo terra. De acordo com
Procópio, no campo também estão
sendo feitos experimentos com outras
culturas, tais como milho, banana,
citros (laranja, limão e tangerina) e
abacaxi. “Nessa reunião vamos mostrar
o trabalho da pesquisa e garantir que as
culturas sejam implantadas na agricultura familiar com segurança e produtividade”, esclarece.

Sinop

Empaer e parceiros dão dicas de
alimentação saudável para a família

E

m comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, no
dia 08 de março, foi realizado
o Dia Especial com Orientações
Nutricionais para os clientes do
restaurante popular Dulce Ana
Garcia, no município de Sinop (500
km ao Norte de Cuiabá).
O objetivo da ação foi mostrar a
importância da alimentação variada,
ou seja, do prato colorido, os cuidados com os alimentos como açúcar,
sal e óleo e também Avaliação
Nutricional pelo Índice de Massa
Corpórea (IMC).
O restaurante serve em média mil
refeições por dia e no horário de
almoço conta com grande circulação
de pessoas. A nutricionista da Empa-

er, Daisy Cristina Boter Ferraz, fala
que a atividade foi executada na área
externa do restaurante, onde montaram uma tenda para atendimento e
orientações.
O evento contou com a parceria da
Secretaria Municipal de Assistência
Social, Trabalho e Habitação (Sasth),
representada pela nutricionista,
Patrícia Karina Comiran e da Faculdade Fasipe com o do professor,
Mateus Ribeiro Rocha e estudantes.
Foi mostrado para os clientes, em
especial para as mulheres, a boa
alimentação e diversos tipos de
alimentos combinados para produzir
refeições de qualidade e em quantidade suficiente para manter a saúde da
família. Durante a ação, os integran-

tes mencionaram os produtos industrializados que contém elevados teores
de açúcar, sal e gorduras e se consumidos frequentemente, são promotores de doenças crônicas. “É importante consumir Frutas, Legumes e
Verduras que são alimentos naturais
provenientes da agricultura familiar”,
esclareceu Daisy.
Para a Avaliação Nutricional pelo
Índice de Massa Corpórea (IMC),
foram utilizadas balança e estadiômetro portáteis para aferição do peso,
estatura e o cálculo.
O evento teve como finalidade
melhorar a qualidade de vida e saúde
das pessoas, enaltecendo os alimentos
naturais e que o seu consumo deve ser
diário.
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Tangará da Serra

Mudas de café são distribuídas
para agricultores

A

gricultores familiares de
Tangará da Serra receberam
20 mil mudas de café das
espécies Coffea canephora, também
conhecida como Conilon, Robusta e
Clonal. O extensionista rural da
Empaer, Leonardo Diogo Ehle Dias,
explica que em parceria com a
Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa),
serão distribuídas mais 15 mil mudas.
Ao todo, 19 agricultores vão receber
em média 1,8 mil mudas de café.
As mudas foram produzidas no
viveiro instalado no Campo Experimental da Empaer, numa área de mil
metros quadrados. Conforme Leonardo, com capacidade para produzir
50 mil mudas de café e seis clones
diferentes (N41, N80, N02, N08, N13
e N16), o viveiro possui um sistema
de irrigação automatizado e cumpre
todas as diretrizes técnicas para
produção de mudas de café via
estaquia, ou seja, quando é utilizada
uma parte da planta e não a semente
para produzir uma nova muda,
técnica considerada clonagem.
De acordo com o extensionista, a
espécie Coffea canephora possui dois
grandes grupos de cultivares, Conilon e Robusta. Os seis clones que

Serão distribuídas 35 mil mudas de café.

estão sendo entregues aos agricultores são híbridos resultantes de
cruzamentos entre cultivares destes
grupos, ou seja, as mudas de café
Clonal que estão sendo entregues
reúnem características do café
Conilon e Robusta. “Estes materiais
vêm sendo chamados de café Clonal
devido à forma de reprodução ser
vegetativa por estaquia”, enfatiza.
Os resultados com o café Clonal
na região são positivos e estão
possibilitando boa produtividade, em
média 60 sacas por hectare no segundo ano de plantio. Leonardo destacou

As mudas foram produzidas no viveiro instalado no Campo Experimental da Empaer.

que a produtividade pode chegar
acima de 100 sacas por hectare no
terceiro ano de plantio, e adverte que é
importante ter os tratos culturais
adequados e utilizar o sistema de
irrigação na lavoura do café.
Outra vantagem da cultura é o
cultivo consorciado nos primeiros
dois anos, como é feito pelo produtor
rural Altair Caldeira, que produz
abobrinha verde e mandioca e comercializa na feira do município. Ehle
explica que o espaçamento maior
entre linhas, em torno de quatro
metros, facilitou o plantio do café na
mesma área. Quando chegar a colheita do café, o produtor terá mais uma
opção de renda.
A colonização de Tangará da Serra
iniciou com a cultura do café, com o
plantio da espécie Coffea arábica.
Hoje são cultivados ainda em torno de
40 hectares de café arábica e a maioria
das lavouras apresentam baixa
produtividade. “Estamos incentivando a formação de novas áreas com
espécies adaptadas a região”.
O município faz parte do Programa
de Revitalização da Cafeicultura no
Estado de Mato Grosso (Pró-Café).
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tome nota
INSS simplifica regras para agricultor
comprovar atividade rural

D

esde o dia 20 de
março de 2019, os
trabalhadores rurais
interessados em se aposentar
não precisarão mais recorrer
aos sindicatos para obter a
declaração de atividade rural,
documento necessário para
dar entrada no pedido. Eles
agora poderão se dirigir
diretamente às agências do
INSS, onde preencherão uma
autodeclaração de exercício
de atividade rural.
Além disso, não será
necessário que a autodeclaração seja ratificada por

entidades públicas credenciadas pelo Pronater, o Programa
Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural na
Agricultura Familiar e na
Reforma Agrária, ou por
outros órgãos públicos.
O trabalhador poderá se
dirigir diretamente ao INSS,
sem intermediários. Segundo
o Instituto, o segurado
especial poderá continuar
agendando seu atendimento
pelo número 135.
O tempo médio de espera é
de 14 dias. Todo o trabalho de
exame e ratificação da

autodeclaração entregue
pelo trabalhador rural será
feito pelo próprio INSS,
sendo o procedimento
gratuito.
De acordo com a Medida
Provisória, a partir de janeiro
de 2020 a comprovação do
exercício da atividade rural
será feita exclusivamente
pelas informações que
constarem no sistema do
Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS),
mantido pelo Ministério da
Economia.
Para facilitar a vida do

segurado, o modelo de
formulário de autodeclaração
está disponível no portal do
INSS e em todas as agências
da Previdência Social.
O documento poderá ser
preenchido pela internet ou
pessoalmente, na agência.
Depois, haverá a confirmação
automatizada pelo INSS.
Para isso, serão acessadas as
bases de dados de órgãos
públicos. A MP prevê que a
DAP (Declaração de Aptidão
do Pronaf) seja usada como
meio de prova do trabalho
rural do segurado especial.

