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agronegócio O evento é uma vitrine e reflete o que há de melhor na genética nacional

Wisley Tomaz
Da Redação

D urante a 78ª ExpoZebu, realizada
em maio deste ano, em Uberaba
(MG), houve um prévia da Rio +20,

conferência da ONU que ocorrerá no Brasil ,
neste mês de junho. Na ocasião, foram de-
batidos temas como Código Florestal, sani-
dade animal, os avanços da cadeia produti-
va (produção, indústria e mercado) e Pró-
Genética (programa de melhoria do rebanho
nacional).  A Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu (ABCZ) passou a integrar o
Grupo de Trabalho Rio +20, organizado pe-
lo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), com objetivo de es-
truturar um documento com informações
sobre a contribuição da agricultura e pe-
cuária brasi leira na construção de uma eco-
nomia verde e erradicação da pobreza.

O Rio+ 20 tem a participação de autori-
dades polít icas de mais de 100 países. O
Estado de Mato Grosso tem cerca de 840
associados a ABCZ. O gerente Regional da
ABCZ de Mato Grosso, André Luis Lourenço
Borges esteve presente na Expozebu, traba-
lhando na parte técnica de recepção dos

animais e também participando das discus-
sões da Rio+20. Segundo ele, trata- se de
uma vitrine para os criadores do país, refle-
tindo o que há de melhor na genética nacio-
nal. Sendo que há visitantes brasi leiros e
de outros países. Além de mostrar que os
pecuaristas do país se preocupam com as
questões da sustentabil idade na produção. 

Na avaliação do economista e consultor
da Associação dos Criadores de Mato Gros-
so (Acrimat), Amado de Oliveira Fi lho, este
evento é mais uma oportunidade dos agri-
cultores e pecuaristas mostrarem que já
não é de hoje que eles têm, sim, a preocu-
pação com o meio ambiente e tem feito a
sua parte. Segundo ele, há alguns anos, o
setor agrícola era visto pelos ambientalis-
tas até de forma um tanto quando demonía-
ca, sendo tratados até como delinquentes
ambientais. Assim como os ambientalistas,
em função disso, também não eram vistos
com bons olhos pelo setor agrícola. Situa-
ção que hoje está completamente resolvida
entre as partes. 

Isso porque os debates e Audiências
Públ icas que aconteceram ao longo dos úl -
t imos anos permit iram que ambiental istas
e  agropecuar i s tas  se  conhecessem um

pouco mais e passassem a se respeitar,
cada um fazendo o seu trabalho.  “Ao con-
trár io do que muitos pensam, o produtor
tem consciência ambiental  e está fazendo
o seu trabalho.  Neste projeto Acr imat em
Ação, por exemplo,  p lantamos mais de 3
mil  mudas de plantas nat ivas nos 30 muni-
cípios onde passamos. Sendo que agora,
depois de concluído este trabalho,  já rece-
bemos os pedidos de mais mudas de muni -
cípios como Santo Antônio do Leverger e
Barra do Garças de pecuar istas que pre-
tendem invest i r  em ref lorestamento de
forma voluntár ia,  n inguém está dizendo

que eles têm que plantar”.
A Conferência das Nações Unidas sobre

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20,
será realizada de 13 a 22 de junho de
2012, na cidade do Rio de Janeiro.  A
Rio+20 é assim conhecida porque marca os
20 anos de realização da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento (Rio-92) e deverá contribuir
para definir a agenda do desenvolvimento
sustentável para as próximas décadas. A
proposta brasi leira de sediar a Rio+20 foi
aprovada pela Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas, em sua 64ª Sessão, em 2009.

Rio+20 também vai debater
agricultura e pecuária

Infestação 

A Empresa Mato-
grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural
(Empaer) alerta que durante o
período das chuvas, ocorreu a
infestação de lesmas e
caramujos nas Unidades
Demonstrativas (UD’s) de
feijoeiro comum, no sítio Anta
Gorda, no município de
Aripuanã, a 1.002 km de
Cuiabá. O ataque acabou com
o experimento. O engenheiro
agrônomo da Empresa Mato-
grossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural
(Empaer), Claudir José
Rubenich, alerta que a invasão
dos moluscos é considerada
inédita na região, sendo este o
primeiro caso registrado.

agronotas
TMG 132

Quase um milhão de hectare
foi plantado na safra
2011/2012 com uma única
variedade de soja em Mato
Grosso. Este montante
representa 13% do mercado de
soja no Estado. Alto potencial
produtivo e resistência aos
nematoides de cisto são alguns
dos motivos da TMG 132 RR
ser a mais plantada há 2 safras
em lavouras mato-grossenses.
Outra importante característica
desta cultivar é a ampla
adaptação que permite o plantio
em várias regiões do Brasil. Há
registro de produtividade de 73
sacos por hectare em uma
fazenda situada no Maranhão.
Mais informações no site:
www.tmg.agr.br

Tahiti em Cáceres

Cáceres também se destaca na produção de limão. O
produtor rural, José Belizário Neto, da Comunidade Cacimba,
cultiva há 10 anos, meio hectare de limão Tahiti. As mudas
foram adquiridas no Centro Regional de Pesquisa e
Transferência de Tecnologia (CRPTT), da Empresa Mato-
grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer).
Com uma produção de 320 quilos por planta, utiliza irrigação e
produz o ano todo. Devido aos bons resultados, o produtor já
pensa em ampliar a área de plantio para um hectare, fazendo um
novo pomar. A intenção do produtor é produzir frutas o ano todo
para abastecer o comércio local e outras regiões.

Exponop

A 28ª Exponop, que terminou neste domingo (9),
movimentou o Nortão não só com leilões e comercialização de
máquinas e equipamentos agrícolas, mas também com cursos e
palestras. A Embrapa promoveu um minicurso sobre Boas
Práticas de Ordenha Manual. O evento durou apenas 4 horas e o
objetivo é repassar noções básicas dos procedimentos que
devem ser adotados na ordenha.

CNA apresenta propostas
Da Assessoria

As iniciativas desenvolvidas pela Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do

Brasil (CNA) e pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) no âmbito
do Projeto Biomas, as ações sustentáveis vol-
tadas para o setor agropecuário, a proposta
de criação de um conceito mundial de Área de
Preservação Permanente (APP) nas margens
dos rios e uma política de governança climáti-
ca que garanta a comercialização de créditos
de carbono oriundos da atividade rural. Essas
são as principais iniciativas que serão apre-
sentadas pela presidente da CNA, senadora
Kátia Abreu, na Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20.“Vamos mostrar que o Brasil tem a
maior e a melhor agropecuária do planeta,
produzindo em 27% do território nacional e
preservando 61% dos biomas”.

A senadora lembrou que o desmatamento
está em queda e que o Brasil atingirá, muito an-
tes do previsto, a meta de redução do desmata-
mento assumida pelo País em Copenhague, na
Dinamarca, em 2009. Na época, o Brasil com-
prometeu-se a reduzir para 5,4 mil quilômetros
quadrados o desmatamento até 2020. Em
2010, segundo dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), o desmatamento
foi de 6.600 quilômetros quadrados. “O Brasil
cumpriu 80% da meta muito antes de 2020”.

A queda do desmatamento e as várias ini-
ciativas sustentáveis desenvolvidas pelos pro-
dutores brasileiros dão ao Brasil autoridade
moral para discutir questões ambientais na
Rio+20, segundo a presidente da CNA. Acres-
centou que os produtores rurais são os princi-

pais interessados na preservação de suas pro-
priedades. “Fazenda degradada reduz produtivi-
dade, renda e lucro. A preservação faz bem ao
patrimônio do produtor”. Como uma das práti-
cas sustentáveis típicas do Brasil, citou o plan-
tio direto, que evita a aração da terra, evitan-
do, assim, a perda de CO2. De acordo com a
presidente da CNA, 25 milhões de hectares são
cultivados no Brasil a partir do sistema do plan-
tio direto. Defendeu, também, o plantio de flo-
restas e os sistemas de integração lavoura-pe-
cuária-floresta. 

No espaço do estande, a CNA criará um tú-
nel sensorial para mostrar aos visitantes o que
é uma fazenda degradada e as tecnologias utili-
zadas para a sua recuperação. A ideia é que,
durante o caminho, a propriedade se transfor-
me. “Teremos um túnel virtual para explicar à
sociedade a importância de tirar uma fazenda
de um solo fraco e maltratado e a melhora de
tudo isso por meio da tecnologia e boas práti-
cas”, revelou a senadora. O espaço AgroBrasil
será ancorado por projetos da CNA, entre eles
o Biomas.

Desenvolvido pela entidade em parceria
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), o Projeto Biomas pretende
ampliar o uso das árvores nas propriedades ru-
rais para diversificar os sistemas produtivos
com ganhos econômicos e ambientais. Para is-
so serão criadas soluções técnico-científicas
à prática da produção sustentável e à preser-
vação da água nos seis biomas brasileiros.
Com 240 pesquisadores envolvidos, a senado-
ra acredita que o projeto será um espelho para
o mundo já que pode ser aplicado em qualquer
bioma desde que respeitadas as característi-
cas locais.

Produtor tem consciência ambiental e 
garante que está fazendo o seu trabalho
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