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Quem ganha com a junção da lavoura, pecuária e floresta é o meio ambiente

agroagenda

eventos

Cavalo Pantaneiro

Poconé, município a cerca de 120 km de Cuiabá, estará bem movimentado esta
semana. A realização da 11ª Exposição Agropecuária e da 33ª Semana do Cavalo
Pantaneiro reunirá criadores de todo o Estado. A programação inclui provas e
julgamento do Cavalo Pantaneiro e da raça Nelore, leilões, concurso leiteiro, provas
hípicas, rodeio e muitos shows. O evento será realizado pelo Sindicato Rural Patronal
de Poconé e parceiros. Mais informações no site - www.pmpocone.com.br

Leilão

Acontece nesta segunda-feira (18), a partir das
21 horas, o Leilão Virtual Jovens Matrizes e
Prenhezes Guzerá Villefort. O evento será
transmitido pelo Canal Rural e terá 40 lotes duplos
de novilhas com prenhes confirmada e mais 3
prenhezes sexada de importantes matrizes. Os
animais seguem com exame de DNA e Registro
Genealógico Definitivo na ABCZ. Para esse leilão, em
especial, haverá pagamento facilitado em até 24
parcelas.

Megaleite

A Megaleite que acontece entre os dias 1 e 8 de
julho, em Uberaba (MG), terá muitas novidades e uma
programação diversificada. Haverá exposição de
animais das raças Girolando, Gir Leiteiro, Holandês,
Indubrasil, Guzerá, Pardo-Suíço, Simental e Sindi. A
programação inclui ainda exposição de búfalos,
shoppings de animais, palestras técnicas, fórum de
debates e além das competições de torneio leiteiro e
julgamento. O prazo final para inscrições da raça
Girolando foi prorrogado para o dia 24 de junho. Mais
informações no site - www.girolando.com.br.

Curso

Na próxima quinta-feira (21), em Sorriso, será realizado o curso de
Proteção Financeira em Câmbio e Comércio Exterior. O objetivo é ampliar
a capacidade de identificação de riscos associados às operações de
câmbio e comércio exterior. Até o dia 05 de junho, o investimento para o
curso é de R$ 150. A partir desta data o valor será de R$ 200. Mais
informações pelos telefones (65) 3611 1565 e (66) 3544 4500.

Biodiesel

Em São Paulo, acontece a partir do dia 26 de junho o 9º Congresso de
Biodiesel. Realizado no Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera, este
evento é considerado o mais importante do setor de Biodiesel e colocará
em discussão a situação atual da cadeia do biocombustível no Brasil e na
América Latina. Mais informações no site -
www.informagroup.com.br/biodiesel 

Pesquisador discute diversidade genética da soja
Da Assessoria

A diversificação da base genética util i -
zada nas cultivares pode ser a solu-
ção para os desafios enfrentados pe-

lo melhoramento da soja. A questão foi discu-
tida no painel Estratégias do melhoramento
frente às demandas atuais e futuras, que
ocorreu durante o VI Congresso Brasileiro de
Soja, realizado em Cuiabá (MT).

De acordo com o pesquisador da Universi-
dade de I l l inois, Randal Nelson, as cultivares
de soja desenvolvidas atualmente contém
apenas 0,5% do germoplasma disponível .
“Grande parte da diversidade genética foi
perdida na domesticação, l imitando a base
genética. Com os programas de melhoramen-
to atuais, a base genética acaba se l imitan-
do ainda mais. Por isso, a importância de
pesquisas para caracterizar e ampliar o co-
nhecimento sobre o germoplasma de soja
existente”.

Segundo o pesquisador, é possível obter

características favoráveis aos programas de
melhoramento, como resistência a doenças e
maior produtividade com a util ização de ger-
moplasma exótico, ou seja, é preciso estudar
a variabil idade genética encontrada na soja
antes do início dos primeiros programas de
melhoramento. Entre elas, estão novos genes
que conferem alta produtividade. “Encontrar
novos genes ainda mais produtivos é um de-
safio para a pesquisa. O germoplasma exóti-
co pode elevar o desempenho das cultivares
sem modificar as características da planta”.

A resistência às doenças também pode ser
encontrada com esta variabil idade genética
exótica. Entre os desafios está a ferrugem
asiática, que vem mobil izando pesquisadores
na busca por materiais imunes aos efeitos do
fungo causador do problema. “Os genes resis-
tentes já estão mapeados. Acredito que em
dois, três anos estarão disponíveis cultivares
resistentes à ferrugem asiática”, prevê o
pesquisador Glen Hartman, do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos.

O germoplasma exótico 
pode elevar o desempenho das 
cultivares sem modificar a planta
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Integração gera
alternativas eficientes
Wisley Tomaz
Da Redação

C om a participação de produtores,
técnicos, profissionais, pesquisado-
res e estudantes de todas as regiões

do Brasil e cerca de 420 trabalhos acadêmi-
cos, o VI Congresso Brasileiro de Soja, maior
evento do complexo soja brasileiro, recebeu
mais de 2 mil participantes no Centro de
Eventos do Pantanal. Com o tema central So-
ja: fator de integração nacional e desenvolvi-
mento sustentável, o evento teve 61 ativida-
des entre conferência de abertura, palestras
e minicursos. Além da sessão pôster e uma
grande exposição com a participação de cer-
ca de 50 empresas no segmento de soja, in-
sumos, máquinas e equipamentos, tecnolo-
gias e serviços.

Um dos temas foi apresentado por pes-
quisadores da Embrapa que discutiram os
Benefícios do Sistema Integração Lavoura
Pecuária Floresta, como uma alternativa efi-
ciente também para obtenção de benefícios
ambientais, sociais e econômicos. Moderado
pelo pesquisador Júlio Franchini, da Embrapa
Soja, o painel teve palestras dos pesquisado-
res Armindo Neivo Kichel, da Embrapa Gado
de Corte, Flávio Jesus Wruck, da Embrapa
Arroz e Feijão, e de Abílio Rodrigues Pache-
co, gerente do Escritório de Negócios da Em-
brapa em Goiânia, que contou sua experiên-
cia como produtor da Fazenda Boa Vereda.

A partir do tema A Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta como alternativa do uso
da terra em Goiás, Abílio Rodrigues Pacheco,

refletiu sobre os desafios de muitos cientis-
tas: combinar um sistema de produção que
reduza ao máximo os danos ao meio ambien-
te e que seja voltado à segurança alimentar.
Dessa forma, a partir do resultado observa-
do após a implantação do sistema ILPF na
Unidade de Referência Tecnológica da Em-
brapa, inserida no bioma cerrado em Ca-
choeira Dourada, no Sul de Goiás, Pacheco
mostrou que, embora este seja um sistema
de produção recente, com a adoção de tecno-
logias consolidadas de manejo de pastagem,
cultivo e o uso de espécies vegetais melhora-

das, é possível obter benefícios ambientais,
sociais e econômicos. Segundo ele, o solo
pode ser aperfeiçoado pela estocagem de
carbono por meio do componente florestal,
uma técnica que reduz os efeitos da emissão
do gás metano. 

Em sua explicação, o pesquisador mos-
trou que entre vários sistemas integrados
de produção agropecuária, a integração la-
voura-pecuária-floresta é definida, como a
produção sustentável de grãos, fibra, car-
ne, leite, lã e produtos florestais dentre
outros, real izada na mesma área, em plan-

tio consorciado, em sucessão ou rotaciona-
do, buscando efeitos sinérgicos e potencia-
l izadores entre os componentes do agroe-
cossistema. Isso porque, segundo o pesqui-
sador, a sobrevivência das propriedades es-
pecial izadas, que trabalham com um só pro-
duto, seja da pecuária, da agricultura ou
das florestas, estará ameaçada em alguns
anos. Porém, os sistemas integrados exi-
gem qualif icação e profissional ismo dos
proprietários, administradores, técnicos e
demais empregados, além de recursos para
investimentos.

Unir os sistemas de produção é garantir a sustentabilidade e vários outros benefícios
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