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Empaer comemora 55 anos com culto ecumênico

E

mpaer comemorou 55 anos
de atividades com uma
celebração em ação de
graças pelo trabalho executado ao
homem do campo. A empresa é
considerada um dos mais importantes instrumentos que o governo
dispõe para viabilizar e incentivar a
agricultura familiar com serviços de
assistência técnica, pesquisa e
extensão rural. A diretoria da
empresa juntamente com os funcionários e parceiros comemoraram o
aniversário enfocando os serviços
prestados ao desenvolvimento da
agricultura no Estado de Mato
pág. 12
Grosso.

Visita técnica
sobre trigo irrigado

N

a Fazenda Bom Jesus,
localizada no município de
Pedra Preta, foi realizada
uma visita técnica na Unidade
Demonstrativa (UD) sobre a cultura
do trigo irrigado. Foram apresentados seis materiais genéticos de
trigo com potencial produtivo para o
Estado e com estimativa de
produção acima de 70 sacas por
hectare.
pág. 07

Inseminação artificial para
ampliar produção
de doce de leite

C

om uma produção de mais de
1.500 quilos de doce de leite
por mês, os produtores rurais
Celso do Carmo Pereira e sua esposa,
Ana Lúcia de Almeida, do município
de Nossa Senhora do Livramento, investiram pela primeira vez na inseminação artificial para ampliar a produção de leite e melhorar o plantel. pág. 03

Oficina
de Horticultura
Agroecológica

F

oi realizada a 1ª Oficina de
Horticultura Agroecológica
no município de Juara. Os
participantes receberam capacitação
prática na confecção de
compostagem, biofertilizantes,
caldas e extratos de plantas utilizados
como defensivos na agricultura
orgânica.
pág. 10
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Caju anão
JANEIRO

Pudim
de Mandioca

FEVEREIRO

??Plantio;
?Tratos culturais;
Adubação NPK
e micronutrientes.

Tratos culturais;
Controle de pragas e
doenças.

ABRIL

MARÇO
????Tratos culturais;
Poda de formação.

?Tratos culturais;
?Floração;
Controle de pragas e
doenças.

MAIO

JUNHO

??Floração;
?Colheita da castanha e
pedúndulo;
?Secagem da castanha;
Comercialização.

AGOSTO

JULHO
??????Colheita da castanha e
pedúnculo;
?Secagem da castanha;
Comercialização.

Ingredientes:

SETEMBRO?
???Colheita da castanha e
pedúnculo;
?Controle de pragas e
doenças;
Comercialização.

2 xícaras de mandioca cozida e amassada
2 ovos
1 xícara de leite
2 xícaras de açúcar.

NOVEMBRO
??Plantio;
?Poda de limpeza;
Adubação NPK e
micronutrientes.

Modo de fazer:
Misture numa vasilha, a mandioca, o leite, o açúcar,
bata os ovos e acrescente à mistura anterior, mexendo
bem. Caramelize a forma e cozinhe em banho-maria.

Vice-governador do Estado
Otaviano Olavo Pivetta
Secretário de Estado de Agricultura Familiar
Silvano Ferreira do Amaral

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.

?????Colheita da castanha e
pedúnculo;
?Secagem da castanha;
Comercialização.

OUTUBRO
?????Plantio;
?Colheita da castanha e
pesagem;
?Secagem da castanha;
Comercialização.

DEZEMBRO
?????Plantio;
Tratos culturais.

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

Governador do Estado
Mauro Mendes Ferreira

EXPEDIENTE

???Floração;
?Colheita da castanha e
pedúnculo.
?Controle de pragas e doenças;
?Secagem da castanha;
Comercialização.
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Nossa Senhora do Livramento

Produtores investem em inseminação artificial
para viabilizar produção de doce de leite
trabalha de domingo
a domingo e a
fornalha, local em
que são preparados
os doces, virou o
local de trabalho e
reunião nos finais de
semana da família.
“Nós estamos nesse
local no período da
manhã e da tarde.

Os produtores produzem até
72 quilos de doce por dia

om 70 litros de leite, os
produtores rurais Celso do
Carmo Pereira e sua esposa,
Ana Lúcia de Almeida, produzem 24
quilos de doce de leite para
comercialização em Cuiabá e Várzea
Grande. A atividade de ordenha é
realizada pelos menos duas vezes por
dia, no Sítio Quatro Irmãos, na
comunidade Mangueiral, no município
de Nossa Senhora do Livramento
(42 km ao Sul de Cuiabá) há mais de
cinco anos. A família tem como fonte
de renda a produção de doce e utiliza
140 litros de leite por dia. Para ampliar
a produção e melhorar o plantel, os
produtores investiram pela primeira
vez na inseminação artificial de 10
vacas.
Ana Lúcia conta que produz até três
tachos de doce por dia, ou seja, para
manter a produção são necessários 210
litros de leite por dia. Porém, neste
período de estiagem, a produção não
chega a 120 litros/leite/dia. Para
complementar, o casal compra o que
falta de um único produtor, o que
garante leite de qualidade. “Comprar é
necessário, não podemos parar a
produção de doces. Tudo que produzimos, vendemos. Os compradores vêm
na porta da nossa casa comprar nossos
produtos”, esclarece Ana Lúcia.
A produção mensal é de mais de
1.500 quilos de doce de leite de vários
tipos. O tablete de 100 gramas é
comercializado por R$ 1,50 a unidade, a
barra de um quilo por R$ 10,00 e o pote
de quinhentos gramas de doce em pasta
pelo preço de R$ 7,00. A produtora

C

Querem falar com a gente é só ficar perto
da produção de doce de leite”, enfatiza.
O doce pronto e ainda quente é
encaminhado para a cozinha, que foi
preparada para receber toda a produção. O
local é limpo e organizado, com mesas de
inox e formas apropriadas para montar os
diversos tipos e tamanhos de doce. Depois
de frio, o doce é embalado e separado para
os clientes. Ela explica que leva em média
até 3 horas para produzir uma quantidade
de 24 quilos de doce, com uma média de
produção de até 72 quilos de doce por dia.
Com um plantel de 32 bovinos
leiteiros, da raça Holandesa e Jersey,
apenas 10 vacas estão produzindo. São
realizadas duas ordenhas por dia, nos
períodos matutino e vespertino, e a média
por vaca é de 12 litros/leite/dia. O produtor Celso, explica que adquiriu um touro
há seis me-ses na expectativa de ampliar o
rebanho e percebeu que isto não estava
acontecendo.
A médica veterinária da Empaer,
Priscilla Sinhori, comenta que os produtores pediram ajuda para o escritório da
empresa, pois notaram que o touro não
havia emprenhado nenhuma vaca. Para
averiguar a situação, foi solicitado do
Hospital Veterinário da Universidade
Federal de Mato Grosso (Hovet/UFMT),
um diagnóstico que confirmou a inaptidão
do touro para reprodução. A partir disso,
os técnicos da Empaer programaram a
inseminação artificial utilizando sêmen
de touros importados com aptidão leiteira.
“O problema seria pior se não fosse

Foto Extensionista | Empaer
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tomada nenhuma atitude rápida, pois a
família depende da produção de leite para
seu sustento, e sem vacas prenhes a
quantidade de leite cairia drasticamente”,
enfatiza.
A inseminação artificial foi realizada
em parceria com a UFMT, sob a
coordenação do Professor Emílio César
Martins Pereira e com participação dos
alunos de graduação Guilherme Barros,
Jéssica Lemos, Edson Junior Figueiredo e
Huerik Moreira de Souza. Segundo
Priscilla, a cada 15 dia é feita uma visita à
propriedade para verificar as condições
dos animais.
Celso comenta que a inseminação foi
uma alternativa para garantir novos
animais, serão realizados exames nas 10
vacas para confirmar a prenhez. Além da

Foi realizada a inseminação em 10 vacas

No final de setembro serão realizados
os exames para confirmar a prenhez.

inseminação, ele tomou uma medida para
que possa ser realizada a monta natural,
emprestando um touro de um produtor
vizinho. O antigo touro que foi diagnosticado sem capacidade reprodutiva já não
está na propriedade.
A bovinocultura representa uma das
principais atividades econômicas para a
agricultura familiar. De acordo com
levan-tamentos dos técnicos da Empaer,
30% dos agricultores familiares exercem a
pecuária de leite como atividade econômica, com uma produção média diária de 70
litros de leite no período das chuvas e de
40 litros na seca.
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Brasnorte

Água Boa

Oficina de
processamento de frutas
e produção de doces

N

Curso de processamento artesanal e aproveitamento do leite
contou com a participação de 10 mulheres rurais

Torneio leiteiro mostra potencial
produtivo de animais

C

om a finalidade de promover
e divulgar a atividade leiteira
foi realizado nos dias 5 a 8 de
setembro, o 9º Torneio Leiteiro, na
Comunidade São Bento, localizada
no Assentamento Rural Juruena I,
município de Brasnorte (579 km a
Noroeste de Cuiabá). Com a participação de 20 animais das raças
Girolanda, Holandesa, Jersey e
outras, as ordenhas foram realizadas
no período matutino e noturno. A
vencedora foi a vaca Negona, com
uma produção de 73,4 quilos de leite.
O animal é de propriedade do agricultor Rosivaldo José Peterli.
O engenheiro agrônomo da
Empaer, Robson Vicente de Almeida
Lobo, fala que o torneio faz parte do
calendário de festas do município. A
vaca chamada pelo nome Fortaleza
foi a classificada em segundo lugar,
com uma produção de 72,5 quilos de
leite. O animal também pertence ao
produtor Rosivaldo, que ganhou o
primeiro lugar com a vaca Negona.
Em terceiro lugar, a vaca Trator
atingiu a marca de 71,9 quilos de
leite. Ela pertence ao agricultor
Jussimar Pereira dos Santos.
De acordo com Robson, durante o
torneio foi realizado também o 8º
Torneio de Laço Comprido e o curso
de processamento de leite. Ele
explica que este tipo de evento
divulga novas tecnologias, mostra o
potencial produtivo dos animais e
promove a interação entre os partici-

pantes. Durante o torneio foi oferecido um café da roça aos produtores
rurais.
A extensionista da Empaer,
Amélia Pudlo, ministrou o curso de
processamento artesanal e aproveitamento do leite com informações
técnicas de como fazer requeijão
cremoso, queijo minas frescal com
tempero e meia cura, iogurte, doce de
leite pastoso e em barra, licores e
outros. O curso contou com a participação de 10 mulheres rurais e foi
realizado durante três dias. As participantes receberam ainda orientações
sobre boas práticas de fabricação,
pasteurização, processamento,
higiene na ordenha, cuidados com
equipamentos e instalações.
A produtora rural Inês Coelho
Meneses, que participou do curso,
trouxe leite de búfala de sua
propriedade com o objetivo
de
aprender a fazer novas receitas e a
valorizar o produto que possui em sua
casa. A produtora rural Izabel da Silva
Costa participou para aprender um
pouco mais sobre a diversificação do
leite.
Participaram do torneio o prefeito
Mauro Rui Heisler, secretário de
agricultura, Roberto Marcello,
presidente da Associação dos pequenos Produtores do Vale do Juruena I,
Rudinei Arlindo Fadanelli, presidente
da Cooperprata, Adriano Garcia da
Silva, Vereador Nedio Capelari,
produtores, extensionistas e outros.

Foto Extensionista | Empaer

o Assentamento Rural
Jaraguá, na comunidade do
Buritizal, município de Água
Boa (730 km a Leste de Cuiabá), foi
realizada uma oficina de processamento artesanal de frutas pela extensionista social da Empaer, Tânia
Michiko Vieira. Com o objetivo de
capacitar as agricultoras no aproveitamento das frutas da época foi
realizada também uma capacitação
para produção de doces.
Durante a oficina, a extensionista
Tânia abordou informações e técnicas
de como fazer doces de mamão e
abobora cristalizada, polpa de tamarindo, compotas de laranja cidra,
abacaxi e mamão enroladinho, geleia
de jabuticaba e abacaxi, bala de
bananas e utilização da pectina do
maracujá. No final da capacitação
foram produzidos e embalados vários
tipos de doces, em cartelas, potes de
vidros e em conserva.
As participantes receberam
orientações sobre higiene pessoal e
Boas Práticas na fabricação e manipulação dos alimentos, higienização
dos equipamentos, ambiente de
trabalho, embalagens e conservação
dos produtos, rotulagem e composição nutricional. No encerramento do
evento, as agricultoras solicitaram um
novo curso na área de aproveitamento
e processamento do leite e fabricação
dos seus derivados.

Diversos tipos de doces, compotas e conservas.
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Cáceres

Pesquisa avalia 50 cultivares de bananeira
recomendadas para a agricultura familiar

Pesquisador Humberto declara que o cultivo de banana Tipo Terra
está entre os principais segmentos agrícolas da economia.

H

á 20 anos realizando
a avaliação de
cultivares de
bananeira no Estado de Mato
Grosso, o pesquisador da
Empaer, Humberto Carvalho
Marcílio, apresenta uma
Unidade Demonstrativa
(UD) com uma coleção de 50
cultivares de banana dos
tipos Maçã, Prata, Nanica,
Terra e outras. O trabalho de
pesquisa é realizado no
Centro Regional de Pesquisa
e Transferência de Tecnologia (CRPTT) da Empaer no
município de Cáceres (225
km a Oeste da Capital). O
objetivo é identificar cultivares com características
agronômicas e comerciais
que possam ser recomendadas aos agricultores familiares.
De acordo com Humberto, esse é um trabalho em
parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) que
inseriu o estado na Rede
Nacional de Avaliação de
Cultivares de Plátano
(banana da terra). Ele explica
que a finalidade principal do
trabalho é apoiar o processo
de desenvolvimento da
bananicultura de subsistência
e comercial, com ações de
pesquisa para selecionar
cultivares mais produtivas e
resistentes às principais

doenças fúngicas, como a
Sigatoka Negra.
“O cultivo e a produção de
banana Tipo Terra estão entre
os principais segmentos
agrícolas da nossa economia,
fazendo parte de um agronegócio eficiente na agricultura
familiar. O cultivo da banana
terra é feita predominantemente com a cultivar Farta
velhaco, sendo bastante
utilizada na gastronomia
mato-grossense em diferentes
tipos de pratos tradicionais da
culinária”, esclarece.
Marcílio explica que
apesar das boas condições
para o cultivo de plátanos no
Estado, houve uma redução
da área plantada, ocasionada
principalmente pela utilização de cultivares que apresentam baixo potencial produtivo e suscetibilidade às
doenças e pragas, constituindo uma das principais causas
do declínio no rendimento da
bananicultura no estado de
Mato Grosso.
Entre os trabalhos
realizados no Centro de
Cáceres, o pesquisador
também mostra o sistema de
plantio adensado, que é uma
estratégia para aumentar a
produtividade, além de
melhorar o aproveitamento
da mão-de-obra, insumos e
reduzir custos com o controle
de plantas invasoras. Durante

a pesquisa com a bananeira
Farta velhaco, foi selecionada
a densidade de 2.667 plantas
por hectare como a melhor
alternativa para o plantio
adensado em cultivo anual,
pois além de aumentar
consideravelmente a produção, manteve a boa qualidade
dos frutos, atendendo as
exigências do mercado
regional.
Segundo Marcílio, para a
utilização do plantio adensado é necessário que as
condições de solos sejam
favoráveis (textura mista,
profundidade, bom teor de
matéria orgânica e boa
drenagem) e que sejam
aplicadas práticas culturais de
correção do solo e adubação.
Ele destaca que é importante
seguir as recomendações para
a cultura e viabilizar a
instalação de um sistema de
irrigação. “O adensamento
promove maior competição
entre as plantas por fatores de
crescimento, como água, luz e
nutrientes”, adverte.
A Empaer mantém uma

coleção de cultivares de
bananeiras dos tipos Maçã,
Prata, Nanica, Terra e outras,
com mais de 50 genótipos,
com a finalidade de demonstrar para produtores, alunos
de escolas agrícolas e
universidade os diferentes
tipos de bananeiras e suas
características agronômicas.
As mudas de banana são
oriundas da área de melhoramento genético e biotecnologia da Embrapa.
O pesquisador explica que
a banana é a principal fruta
produzida no mundo e a
segunda fruta em volume
produzido no Brasil, com 6,7
milhões de toneladas de
frutos colhidos (IBGE,2019).
No Estado de Mato Grosso a
banana é a principal fruta,
com uma produção de 75 mil
toneladas em uma área de
6.724 hectares (IBGE, 2017).
“Não se sabe quanto desse
total corresponde às bananas
do Tipo Terra, ou seja, banana
de cozinhar, conhecidas
mundialmente como
“plátanos”, enfatiza.

Visita técnica sobre o cultivo
da banana da terra
Para demonstrar os trabalhos de pesquisa e as novas
tecnologias adotadas no cultivo de bananeira tipo Terra, no dia
11 de outubro será realizada uma visita técnica no Centro de
Cáceres. Os participantes percorrerão estações, que abordarão os seguintes temas: controle biológico de baixo custo de
pragas e doenças da bananeira, Rede Nacional de Avaliação
de Plátanos, genótipos promissores para o Estado, cultivo
adensado, controle biológico da broca da bananeira e controle
químico da Sigatoka Negra .

Pesquisa realizada com cultivares de banana dos tipos
Maçã, Prata, Nanica, Terra e outros.
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Cuiabá

Empaer possui primeiros responsáveis técnicos
habilitados na Produção Integrada
de Feijão em Mato Grosso

P

ara atuar com
Produção Integrada
(PI) nas culturas do
feijão e de outras leguminosas de grão seco (pulses), o
pesquisador da Empaer,
Valter Martins de Almeida,
e o extensionista da empresa, Dionei Ribeiro, receberam habilitação e tornaramse os primeiros responsáveis técnicos e auditores das
culturas no Estado de Mato
Grosso. A Produção
Integrada é um conjunto de
normas que envolvem
técnicas de produção e um
sistema de certificação de
procedência e rastreabilidade de alimentos.
O pesquisador Valter,
que atua na pesquisa,
difusão e transferência de
tecnologia da cultura do
feijão há mais de 30 anos,
fala que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO),
a Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e o Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA)
realizaram um curso com
ênfase no cultivo do feijão
comum. Ele explica que já
existem normas técnicas
específicas para o exercício dessa atividade e
destaca os outros pulses,
como o feijão-caupi e o
grão-de-bico.
O curso foi realizado
em Goiânia (GO), dividido
em três módulos: 1)
Conceitos e princípios da
Produção Integrada; 2)
Gestão e legislação; e 3)
Processo produtivo. Foi
dedicado à prática no
campo com o foco no
processo de auditoria de
propriedades rurais em
áreas de feijão e grão-debico.
De acordo com Martins,
o objetivo da PI é agregar
valor e atestar a segurança
e a qualidade de produtos
advindos do campo, além

de promover a conservação
ambiental, a gestão da
produtividade, a competitividade e a minimização dos
riscos quanto à segurança
do agricultor dos trabalhadores, e especialmente da
saúde do consumidor. O
extensionista Dionei, que
atua no município de Nova
Mutum, esclarece que o
responsável técnico tem
papel importante na certificação das Boas Práticas
Agrícolas, desde os preparativos do plantio até as
operações de pós-colheita,
no manejo dessas culturas.
Conforme Ribeiro,
como proposta da Embrapa
para auxiliar na adoção e
introdução da produção
integrada de feijões, a
empresa disponibilizou em
seu aplicativo gratuito,
chamado “Dr. Feijão”,
disponível na plataforma

digital Android e iOS, o
cadastro dos profissionais
habilitados na PI de feijões
e outros pulses, com
localização em tempo real e
dados profissionais para
contato. O produtor interessado pode entrar em contato
com a Empaer pelos telefones (65) 3648 9271(Núcleo
de Laboratórios) e escritório regional em Sinop (66)
3531 1611, ou procurar um
escritório mais próximo de
seu município.
Segundo dados do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o Estado de Mato
Grosso tem uma área total
de 224 mil hectares de
feijão com uma produção de
mais de 347 mil toneladas.
O feijão comum tem uma
área 105 mil hectares e uma
produção de 212 mil
toneladas

Foco no processo de auditoria de propriedades rurais em áreas de feijão e grão-de-bico.

Participaram do curso representantes de todos os Estados
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Pedra Preta

Visita técnica mostra potencialidade
produtiva do trigo irrigado em Mato Grosso.
Foto Extensionista | Empaer

Foram apresentadas seis variedades de trigo com potencial produtivo
e com estimativa de produção acima de 70 sacas por hectare.

Participantes visitam a Unidade Demonstrativa com potencial
para seis variedades de trigo irrigado

variedades que demonstram a potencialidade do trigo irrigado na região de
Rondonópolis”, enfatiza.
Conforme Paro, o trabalho de
pesquisa tem comprovado a viabilidade técnica do cultivo do cereal em
Mato Grosso e a qualidade do trigo
colhido, que pode atingir de 40 a 50%
de força de glúten. 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 pão, massas e farinhas. O que
falta hoje, segundo Paro, é a garantia
de que a produção tenha um destino
certo e um preço mínimo para o
produtor rural.
Durante a visita o pesquisador
enfatizou que o potencial da área de
produção no Estado chega a mais de
100 mil hectares. E uma área com 30
mil hectares de trigo seria ideal para
atender à futura demanda do moinho
de trigo que será instalado no distrito
Foto Extensionista | Empaer

N

o município de Pedra Preta
(238 km ao Sul de Cuiabá),
na Fazenda Bom Jesus, foi
realizada uma visita técnica na
Unidade Demonstrativa (UD) sobre
a cultura do trigo irrigado. O coordenador da Câmara Técnica do Trigo
(CTT) e pesquisador da Empaer,
Hortêncio Paro, esclarece que seis
materiais genéticos de trigo foram
apresentados com potencial produtivo para Mato Grosso e com estimativa de produção acima de 70 sacas
por hectare.
O evento foi direcionado a
estudantes de agronomia, empresários, pesquisadores, produtores rurais,
profissionais de assistência técnica e
extensão rural e outros. Paro esclarece que o trabalho de validação de
tecnologia que testa o sistema de
produção está utilizando as variedades para trigo irrigado CD 151, CD
1252, CD 1104, Sintonia, BRS 404 e
Toruk. “A UD foi implantada numa
área de 1.500 metros quadrados com

industrial em Cuiabá. O moinho terá
capacidade para processar diariamente
até 120 toneladas de trigo. A previsão
da indústria é entrar em produção até o
ano de 2021. “O Estado de Mato Grosso
consome 140 mil toneladas de farinha
por ano e cada habitante consome em
média 42 quilos de farinha/ano”,
explica.
Este projeto é desenvolvido em
parceria com a CTT, ligada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do
Estado (Sedec), Associação dos
Produtores de Soja e Milho do Estado
de Mato Grosso (Aprosoja), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
e Grupo Bom Jesus.
O trabalho de pesquisa com a
cultura do trigo irrigado vem sendo
executado também nos municípios de
Campo Novo do Parecis, Sorriso,
Santa Rita do Trivelato e Primavera do
Leste. Neste último, uma propriedade
colheu 77 sacas de trigo irrigado por
hectare, considerado economicamente
viável.
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Passeio pedagógico incentiva
o turismo em propriedades rurais
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Crianças de
cinco e seis
anos visitam o
assentamento
Silvio
Rodrigues e
interagem com
a vida no
campo
Os visitantes aprendem a tirar leite da vaca.

C

onhecer a rotina
de uma propriedade rural e interagir
com o dia-a-dia no campo,
como andar pela horta,
ajudar na lida com os
animais e saber de onde
vem uma parte do alimento que consumimos, foi
uma experiência para dez
crianças de cinco e seis
anos da Creche Pequeno
Polegar, do município de
Mirassol D'Oeste (300 km
a Oeste de Cuiabá). A
visita foi no assentamento
Silvio Rodrigues, em
propriedades rurais com
potencial de desenvolver o
seu lado turístico. Esse é
um projeto criado pela
Associação dos Pequenos
Produtores da Região do
Caeté (Aprocat) em
parceria com a Empaer.
As crianças chegaram
cedo para tomar café e
conhecer os produtos
artesanais produzidos nas
propriedades rurais. Em
seguida, elas foram visitar
o sítio dos produtores Elza

Pereira e Lazaro Pereira,
onde puderam ver como é
feito o queijo frescal,
ordenhar a vaca para tirar o
leite, alimentar as galinhas
e aprender como moer a
cana-de-açúcar para tomar
o caldo da cana. O roteiro
também contou com a
visita a um pequeno
comércio do assentamento
e a uma represa.
A secretária da Asprocat
e produtora rural, Vera
Lúcia Gonçalves fala que
para finalizar a visita, as
crianças conheceram a
escola rural de Alfabetização de Jovens e Adultos
(EJA) e puderam ver as
salas de aula e toda a
infraestrutura do local que
antes era a sede de uma
antiga fazenda. O passeio
foi realizado no período da
manhã e teve duração de
três horas, das 7h30 às
10h30. “O roteiro incluiu
café da roça, trato com os
animais, visitas à escola e
fabricação de alimentos e
produtos artesanais.

Estamos organizando o
roteiro”, esclarece.
O extensionista rural da
Empaer e Turismólogo,
Robson Junior Hartmann,
fala que por meio do grupo
de mulheres da Asprocat foi
feito um levantamento das
propriedades rurais com
potencial e vocação turística, bem como dos proprietários dispostos a receber
visitantes. Ele explica que o
roteiro busca estimular o
turismo rural e impulsionar
ganhos econômicos aos
proprietários. Atualmente,
no assentamento Silvio
Rodrigues, quatro produtores rurais participam do
projeto.
De acordo com Hartmann, essa foi a primeira
visita, que faz parte do
Tu r i s m o P e d a g ó g i c o ,
ferramenta que auxilia na
construção da percepção da
realidade por parte dos
alunos, proporcionando
uma experiência de ensino
fora do ambiente da sala de
aula, além de propiciar

interações com o meio
ambiente e turismo.
“Estamos trabalhando em
conjunto com as mulheres
para desenvolver um
roteiro que atenda esse
público, que mostre as
atividades do campo e que
possa gerar renda e lucro
para as famílias”, enfatiza.
APOIO AO TURISMO
A região de Mirassol D'
Oeste possui um cenário
com elementos naturais,
culturais e religiosos, além
das pequenas propriedades
familiares que formam a
base da agricultura familia r. E s s a d i v e r s i d a d e
configura um potencial
para o desenvolvimento do
Turismo Rural. “Nosso
trabalho é identificar
potenciais, organizar
produtores, articular
parcerias para viabilizar
atividades turísticas e
capacitar os membros das
famílias para atendimento
aos turistas, entre outras”,

JORNAL DA

EMPAER-MT

9

Visita à Estação de Tratamento de Esgoto em Cuiabá

T

ransformar o lodo proveniente da estação de
tratamento de esgoto de Cuiabá em matériaprima para a agricultura familiar. Essa é a
proposta de parceria entre a Empaer e a Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) das Águas Cuiabá. Durante
visita, a coordenadora e engenheira sanitarista Tauana da
Rosa apresentou a estação à diretora de Assistência
Técnica e Extensão Rural da Empaer, Selma Rodrigues de
Morais, e técnicos da empresa. A ETE deve produzir oito
toneladas de lodo por dia, e após a realização de análises
do teor de fósforo e nitrogênio, a intenção é repassar duas
toneladas para aproveitamento pela agricultura familiar.

Encontro de mulheres Rurais em Cáceres

F

oi realizado no município de Cáceres (225 km a

Oeste de Cuiabá), o 6º Encontro de Mulheres

Rurais e contou com a participação de mais de

1.000 pessoas. O presidente da Empaer, Renaldo Loffi
falou que a empresa está à disposição no atendimento às
mulheres seja no serviço de assistência técnica, linhas de
crédito, área social e outros. O evento foi realizado pela
Prefeitura Municipal em parceria com a Empaer, no dia
15 de setembro, no Centro de Eventos da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e
Turismo ( Sicmatur).

Exposição em Campos de Júlio

A

Empaer participou da 9ª Exposição
Agropecuária de Campos de Júlio (Expojúlio) e
mostrou o trabalho de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater), expondo para os visitantes o
cultivo de hortaliças, inclusive hidropônicas,
fruticultura, olericultura e piscicultura. A técnica
agropecuária da Empaer, Jackeline Silva de Carvalho
destaca que foram apresentados duas espécies de peixe,
tambatinga e pintado. Com a presença de mais de 3.200
visitantes, o evento foi realizado no Parque de Exposição
Olívio Reck.
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Colniza

Oficina de derivados de leite mostra
tecnologia à disposição das agricultoras

C

om a participação
de mulheres e
jovens rurais, foi
realizado no Assentamento
Rural Perseverança
Pacutinga, localizado no
município de Colniza
(1.065 km ao Norte de
Cuiabá), uma oficina de
derivados de leite. A
extensionista social da
E m p a e r, C o n c e i ç ã o
Santana Ribeiro, abordou
Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e como
fazer diversos pratos. O
objetivo da oficina foi
capacitar e oferecer
alternativas de renda para a
família rural. O evento foi
realizado no barracão da
igreja Irmã Dulce.
Durante a oficina, nos
dias 14 e 15 de setembro, a

extensionista abordou
informações técnicas de
como fazer queijo minas,
doce de leite em pasta e em
barra, iogurte, mussarela
(trança, cabacinha, nozinho e
barra), queijo meia cura e
pré-cozido, ricota, bebida
lactea, requeijão cremoso,
patê e outros. Conforme
Conceição, a finalidade foi
mostrar as tecnologias à
disposição das agricultoras e
a importância da transformação do leite para a produção
de queijos, doces com a
qualidade técnica necessária.
Ainda destacou que o
aproveitamento do soro na
produção de ricota e bebida
láctea foi uma surpresa para
os participantes. “O soro
também pode ser usado para
alimentar os suínos. Muitos

O objetivo da oficina foi capacitar e oferecer
alternativas de renda para a família rural.

produtores rurais jogam fora
uma importante fonte de
alimentação”, ressalta. Os
participantes receberam
orientações sobre boas

práticas de fabricação,
processamento, higiene na
ordenha, cuidados com
equipamentos e instalações.

Juara

Produtores participam da primeira
oficina de horticultura agroecológica

C

om a participação
de 45 pessoas, a
Empaer realizou a
1ª Oficina de Horticultura
Agroecológica no município de Juara (709 km a
Médio-Norte de Cuiabá).
Durante o evento, os
participantes conheceram
fundamentos e técnicas de
cultivo agroecológico, e
receberam capacitação
prática na confecção de
compostagem, biofertilizantes, caldas e extratos de
plantas utilizados como
defensivos na agricultura
orgânica. A oficina contou
com a participação de
produtores rurais, estudantes, moradores, técnicos
agropecuários e outros.
O engenheiro agrônomo
da Empaer, Rogério Lescheswitz, destacou que o

Os participantes conheceram fundamentos e técnicas de cultivo agroecológico.

objetivo da oficina foi dar
maior visibilidade a uma
agricultura de processos, em
que materiais antes descartados na propriedade rural
possam ser reaproveitados
como insumos, atendendo as
necessidades da atividade
agropecuária desenvolvida
na propriedade. Ele proferiu
palestra e mostrou na prática

aos participantes como fazer
os produtos orgânicos.
Leschewitz ressaltou que a
agricultura orgânica tem se
desenvolvido no Brasil de
forma acelerada e que deixou
de ser um nicho de mercado e
se tornou uma tendência.
Falou também que se o
agricultor despertar para esta
agricultura, ele estará desen-

volvendo uma atividade que
é tanto sustentável, quanto
economicamente viável para
sua propriedade. E ainda
pode evitar prejuízos
ambientais, uma vez que
favorece o equilíbrio
ecológico nos ambientes.
A engenheira agrônoma
da Empaer, Mayra de
Alencar Araujo Costa, fala
que a oficina mostrou
opções
de adubação
orgânica e ensinou a
elaborar a compostagem e
biofertilizantes utilizando
estercos, cinzas, restos de
palhadas e outros. Mayra
conta que produtores rurais
do entorno da cidade, que
antes faziam uso de agrotóxicos, estão utilizando
produtos orgânicos em suas
lavouras após participarem
da oficina.

A

Empaer comemorou no dia 15 de
setembro, 55 anos
de existência, e desde o
início de suas atividades
tem mantido seus princípios, que é incentivar o
desenvolvimento rural e
difundir novas tecnologias
para os pequenos e médios
produtores a fim de gerar e
garantir o desenvolvimento
econômico das famílias
rurais. Com atuação em 135
municípios do Estado, a
empresa atende por ano 45
mil produtores rurais e está
presente em 266 assentamentos e 931 comunidades
rurais.
A Empaer é uma empresa pública do Estado de
Mato Grosso, vinculada a
Secretaria de Estado da
Agricultura Familiar (Seaf)
e que tem como missão
gerar conhecimento,
tecnologia e extensão para
o desenvolvimento sustentável do meio rural com
prioridade à agricultura
familiar. A agricultura e
pecuária são atividades
relevantes, especialmente
por constituírem a base da
geração de emprego, renda
e da movimentação da
economia dos municípios.
De acordo com um estudo
realizado pelos técnicos da
Empaer dos 104 mil
agricultores familiares,
30% dos agricultores
exercem a pecuária de leite
como atividade econômica,
seguindo para fruticultura,
olericultura, mandiocultura, piscicultura, cafeicultura e outras.
A empresa possui 642
empregados, um corpo
técnico multidisciplinar
composto por especialistas,
mestres e doutores que

Com atuação
em 135
municípios do
Estado, a
empresa
atende por ano
45 mil
produtores
rurais

A SERVI

Ç

atuam em um escritório
central, nove escritórios
regionais, 138 escritórios
locais, três Centros Regionais de Pesquisa, quatro
Viveiros, seis Campos
Experimentais e um
Núcleo de Laboratórios. O
presidente da Empaer,
Renaldo Loffi, fala que
nesses 55 anos de história e
trabalho a “Serviço da
Família Rural”, as ações da
empresa sempre tiveram
focadas nas políticas de
inclusão social e no desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar.
Loffi destaca que em
2019 a empresa entra em
uma fase de reestruturação
com a implantação do
Plano de Demissão Voluntária (PDV) instituído pelo
governo do Estado. Além
disso, a empresa está
modernizando os sistemas
de monitoramento das
atividades com uma
plataforma digital para
armazenar via web os
dados dos agricultores
familiares e também
acompanhar a eficiência
dos técnicos no trabalho no
campo, já tendo cadastrado

Presidente Renaldo Loffi, destaca as políticas de inclusão
social e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

6.500 agricultores. A
previsão é de que até o final
de 2020, a empresa tenha
um retrato preciso da
agricultura familiar no
Estado de Mato Grosso.
Será possível, com a
ferramenta, fazer um
diagnóstico integrado da
área do produtor e da
atuação do técnico da
Empaer junto às propriedades atendidas. Paralelamente ao sistema, que já
está em operação, está
sendo desenvolvido um
aplicativo para atender o
produtor rural de forma
mais interativa e eficiente.
Nesse primeiro ano de
governo, o presidente fala
que a empresa tem feito
parcerias para atender o
produtor rural. Ele cita
como exemplo o termo de
cooperação técnica com a
Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu
(ABCZ), Federação da
Agricultura e Pecuária de
Mato Grosso (Famato), e
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de
Mato Grosso (Indea) para
Melhoria Genética do
Rebanho Bovino de Mato
Grosso (Pró-Genética).
Também está em negocia-

ção uma parceria com o
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento
Econômico, Social e
A mb ien tal d o M éd io
Araguaia (Codema), para
prestação de assistência
técnica e extensão rural aos
produtores rurais da região
Leste do Estado.
Além destes, foram
elaborados e encaminhados
três projetos para a Superintendência do Desenvolvimento para o Centro
Oeste (Sudeco). Um deles
com o objetivo de apoiar o
desenvolvimento da
Cadeia Produtiva de Frutas,
Legumes e Verduras (FLV)
nos 14 municípios do Vale
do Rio Cuiabá, outro para
desenvolver as cadeias
produtivas do leite e da
piscicultura em regiões de
fronteira e também as
culturas do feijão e de
outras leguminosas de grão
seco (pulses) no Médio
Araguaia. “A expectativa é
que a empresa seja, nos
próximos anos, mais
eficiente e que possa levar
aos agricultores familiares
tecnologia que garanta a
produção, a comercialização e renda da família”,
ressalta Loffi.

A
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Empaer comemora 55 anos de atividades
em parceria com o agricultor familiar
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A importância da Empaer para
o desenvolvimento
da agricultura em Mato Grosso
Culto
Ecumênico

O

s funcionários
da Empaer
participaram de
uma celebração em ação
de graças pelos 55 anos
da empresa. Durante a
cerimônia foram proferidas mensagens de
agradecimento pelo
trabalho, lembrando que
o alimento básico da
celebração é a palavra de
Jesus.

D

urante mais de
cinco décadas, a
Empaer preservou a essência do seu
trabalho, que é o compromisso com o desenvolvimento das comunidades
rurais e das famílias de
agricultores. De acordo
com relatório elaborado
pelos pesquisadores da
Empaer, na década de 70 a
agricultura recebeu um
impulso com o trabalho
em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa,
Agropecuária (Embrapa)
com o cultivo do arroz,
soja e algodão. A cultura
do arroz começou nas
regiões de Arenapólis e
Diamantino, e em 1982 os
pesquisadores lançam a
primeira publicação sobre
a introdução e avaliação
de cultivares e linhagens
de arroz de sequeiro no
Estado.
A empresa foi ainda
pioneira na condução dos
campos experimentais de

soja nas fazendas Sete
Placas, no município de
Diamantino, e na Guarita,
em Rondonópolis. Em
parceria com a Embrapa
foram avaliados as
cultivares Doko, IAC-6,
IAC-7, Tropical e outras.
Em 1984, foram
conduzidos os primeiros
trabalhos de pesquisa com
a cultura do algodão, com
a avaliação de 20 cultivares. O avanço da cultura
aconteceu em 1996 a
partir da parceria da
E m p a e r, E m b r a p a e
Fundação Mato Grosso,
que permitiu o lançamento das cultivares Antares e
BRS Facual.
Segundo o relatório
dos pesquisadores, além
da contribuição no estabelecimento das culturas de
arroz, soja e algodão, a
Empaer teve como foco
pesquisar o desenvolvimento da agricultura nos
três biomas: Cerrado,
Pantanal e Amazônia.

Homenagem

O

s jovens do grupo dos Desbravadores e Aventureiros do município de Nova Mutum prestaram
homenagem aos 55 anos da Empaer, cantando
o Hino Nacional e hasteando a bandeira do Brasil.

