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Um grupo de técnicos da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) se

reuniu com representantes do setor
produtivo de algodão colorido da Pa-
raíba para coletar informações que
vão auxiliar no levantamento do cus-
to de produção da fibra. Os dados
farão parte de proposta do governo

para a Política de Garantia de Pre-
ços Mínimos (PGPM). O objetivo é
evitar a desestabilização da cadeia
produtiva e afastar a ameaça dos
atravessadores, que muitas vezes
acabam comprando a fibra do algo-
dão colorido até 80% mais barato do
que o valor justo de mercado.

De acordo com Asdrúbal de Car-
valho Jacobina, gerente da Gerência
de Custo de Produção da Conab, eles
estiveram em São João do Rio do

Peixe e em Juarez Távora, no interior
do Estado. “Na ocasião ouvimos pro-
dutores rurais, representantes de
cooperativas agrícolas e de organis-
mos ligados à assistência técnica e
de pesquisa, além de agentes finan-
ceiros. Coletamos dados e coeficien-
tes, agora estamos tabulando para
que seja apresentado a todos que
participaram dos paineis”. O algodão
colorido é utilizado em confecções
artesanais em muitas regiões nordes-

tinas, sendo fonte de renda de
muitas famílias. O cultivo é rea-
lizado ainda de forma rudimentar
e estende por uma área que já
chegou a 1.800 hectares, mas
que hoje não passa de 400 ha. O
convite feito à Superintendência
da Companhia no estado pelos
produtores busca o apoio dos ór-
gãos federais, principalmente
agora que a seca na região des-
truiu plantações e vem dificul-
tando o cultivo da fibra. 

Segundo o representante da Co-
nab, o governo federal vai liberar re-
cursos para serem emprestados aos
produtores do algodão colorido com
ágio de 3% ao ano, o que equivale a
0,25% ao mês. Em função disso é
preciso se estabelecer o preço míni-
mo do quilo da pluma que deverá ser
ofertado no mercado. Dessa forma,
ao ser incluído esta cultura de PGPM
a Conab empresta o dinheiro da pro-
dução ao agricultor com ágio de 3%
ao ano. Isso dará mais tranquilidade
para o produtor vender a fibra pelo
preço justo e depois pagar o emprés-
timo do governo federal.

Através da iniciativa, a Conab
pretende fazer com que os empresá-
rios que tentarem explorar os produ-
tores estejam cientes de que ou
compram a fibra pelo preço mínimo
estabelecido ou ficam sem matéria-
prima para fabricarem seus produ-
tos. O objetivo é fazer com que os
agricultores encontrem compradores

que adquiram o algodão por um pre-
ço bom, acima do mínimo, para que
eles tirem o seu lucro e assim forta-
leça a cadeia produtiva.

A Embrapa Algodão já disponibili-
zou cinco variedades diferentes de
algodão colorido no mercado, em to-
nalidades que vão do verde claro aos
marrons claro, escuro e avermelha-
do. A primeira foi a BRS 200 Mar-
rom, lançada em 2000; em seguida
veio a BRS Verde, em 2003; e a BRS
Safira e a BRS Rubi, ambas em
2005, e, por último, a BRS Topázio,
lançada em 2010. As variedades co-
loridas foram desenvolvidas espe-
cialmente para a região Nordeste,
com foco na geração de renda para
os pequenos produtores do semiári-
do. Além disso, por dispensar o uso
de corantes, o algodão colorido con-
tribui para reduzir os custos de pro-
dução para a indústria têxtil e o lan-
çamento de produtos químicos no
meio ambiente.
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Os dados farão parte de proposta do governo para a Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) para evitar depreciaçãocotonicultura

agronotas
Famato

Famato cria Núcleo Sindical para
atender os Sindicatos Rurais de MT. Os
profissionais do Núcleo Sindical percorrem
todos os 86 Sindicatos Rurais existentes
no estado para fortalecer os canais de
comunicação e disseminar cada vez mais as
informações estratégicas do setor. A
Famato é a entidade que representa os 86
sindicatos rurais existentes em Mato
Grosso.

Mercado
A Embrafós, empresa de nutrição vegetal

do Grupo Embrafer, com sede em
Barretos/SP, desenvolveu o FF Organic
Formulado, produto que além de nutrir a
planta, devolve a vida e mantém as
propriedades do solo. Sua principal diferença
em relação aos convencionais é a sua
eficiência, com alcance de mais de 70%.
Atualmente, os adubos químicos disponíveis
no mercado não passam de 30%. 

Acordo
Brasil e Rússia assinaram protocolo

que determina medidas fitossanitárias
para o comércio de produtos de origem
vegetal, principalmente a soja, entre os
dois países. O acordo estabelece
medidas que facilitam a emissão de
certificados fitossanitários de grãos
seguindo a Norma Internacional de
Movimentação de Produtos Vegetais
(NIMF 12).

Café
Foi autorizada a construção da Agência

de Inovação do Café, que será sediada no
campus da Universidade Federal de Lavras
Ufla, instituição participante do Consórcio
Pesquisa Café, cujo programa de pesquisa
é coordenado pela Embrapa Café. A
Agência deverá integrar em um mesmo
espaço físico iniciativas voltadas ao
desenvolvimento de inovações do setor
cafeeiro.

Da Redação

C om início da colheita de cultivares de soja superprecoce a Associa-
ção dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat) im-
planta o sistema de plantão pré-colheita, com atendimento em horá-

rio especial, das 6h às 22h, todos os dias da semana, inclusive sábados e
domingos para recebimento de amostras de sementes. Para avaliação da
qualidade das amostras entregues ao laboratório, são oferecidos os testes
de tetrazólio, pureza, identificação e quantificação de sementes esverdea-
das, germinação, entre diversos outros.

O teste de tetrazólio (Tz) é rápido e de grande importância porque forne-
ce informações preciosas ao produtor, além da viabilidade das sementes, o
mesmo informa sobre o vigor e ainda identifica os possíveis problemas que
afetam o desempenho das sementes, tais como, danos mecânico, por umida-
de e percevejo. 

Com os resultados dos testes o produtor terá condições (ferramentas)
para decidir sobre o destino de sua lavoura, se a soja será beneficiada como
semente ou vendida como grão. Com o plantão pré-colheita, os resultados
dos testes poderão sair no mesmo dia, dependendo do horário de entrada da
amostra no laboratório. 

Segundo o gerente técnico do Laboratório de Análise de Sementes da
Aprosmat, Suemar Avelar, o plantão vai até o final da colheita que está pre-
visto para o mês de abril. “A finalidade do plantão é facilitar a vida dos pro-
dutores, muitas vezes devido às distâncias das propriedades com a sede da
Aprosmat, as amostras não chegam a tempo”, afirmou.

sojicultura

Aprosmat realiza plantão 
pré-colheita até abril

Conab vai levantar custo de
produção de algodão colorido
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A8ª edição da Dinâmica Agropecuária apresen-
ta como destaques de 2013 a formatura dos
alunos do Projeto Agroescola e a demonstra-

ção da Régua de Manejo de Pastagem, já em comercia-
lização. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de
março, nos campos experimentais da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vinculada ao

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Unidade Gado de Corte, em Campo Grande (MS). “Sus-
tentabilidade: eficiência produtiva e responsabilidade
ambiental”, nessa temática, 15 Unidades da Empresa
chegam a Campo Grande trazendo para produtores, es-
tudantes e técnicos discussões sobre Integração Lavou-
ra-Pecuária-Floresta (ILPF), consórcios braquiá-
ria+grãos, sorgo, produção de feno, melhoramento ge-
nético animal, pecuária leiteira, softwares para geren-
ciamento de propriedade, monitoramento de lavoura,
piscicultura, ovinocultura, dentre outras. 

A programação mescla dinâmicas ou roteiros tecno-
lógicos e minicursos em uma mesma ocasião, com parti-
cipação gratuita e estacio-
namento também. O público
terá à disposição estações,
agrupadas em dinâmicas,
com apresentações de 30
minutos cada. Os interessa-
dos podem visitar os 32
hectares da Dinâmica em
grupos organizados ou indi-
vidualmente. A Dinapec está
localizada na Avenida Rádio
Maia, 830, zona rural, saída
para Aquidauana, na capital
sul-mato-grossense. Infor-
mações pelo telefone (67)
3368-2141. Um dos organi-
zadores do evento, Websten
Cesario da Silva, analista
para transferência de tecno-
logia da Embrapa, define a
Dinapec como “uma vitrine,
na qual o produtor verá as
tecnologias da Embrapa,
com contato direto com os
pesquisadores e técnicos da

Empresa”.
Os minicursos, este ano, serão coordenados pelo

Senar/MS e intitulam-se: “Gestão de resíduos em pro-
priedades rurais”, “Licenciamento ambiental para pro-
priedades rurais”, “Como produzir leite com qualidade”
e “Manejo racional de bovinos de abate”, ministrados
por especialistas do Senar. As vagas são limitadas e
feitas no portal da Dinapec (http://cloud.cnpgc.embra-
pa.br/dinapec2013/inscricoes/).

Entre as Unidades da Empresa envolvidas na VIII Di-
napec, estão: Embrapa Gado de Corte (Campo Grande-
MS), Embrapa Pantanal (Corumbá-MS), Embrapa Agro-
pecuária Oeste (Dourados-MS), Embrapa Pecuária Su-
deste (São Carlos-SP), Embrapa Milho e Sorgo (Sete La-
goas-MG), Embrapa Caprinos e Ovinos (Sobral-CE), Em-
brapa Floresta (Colombo-PR), Embrapa Acre (Rio Bran-
co-AC), Embrapa Informática Agropecuária (Campinas-
SP), Embrapa Agroindústria de Alimentos (Rio de Janei-
ro-RJ), Embrapa Monitoramento por Satélite (Campi-
nas-SP), Embrapa Rondônia (Porto Velho-RO), Embrapa
Gestão Territorial (Campinas-SP), Embrapa Gado de Lei-
te (Juiz de Fora-MG) e Embrapa Pesca e Aquicultura
(Palmas-TO).

Embrapa organiza 8º Dinapec

Mini curso durante o Dinapec de 2012

Divulgação

Plantio de algodão colorido, preço pago muitas 
vezes, fica abaixo do valor justo de mercado

evento

Chico Ferreira/Arquivo


