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Com objetivo de dar mais força a cadeia
da ovinocultura a Federação da Agricul-
tura e Pecuária de Mato Grosso (Fama-

to), em parceria com o Sindicato Rural de Sorriso
(418 quilômetros de Cuiabá) realiza a Famato em
Campo Ovino. O evento acontece no próximo dia
24 de agosto a partir das 8h, na Fazenda Herka-
pi. Segundo os organizadores, o aumento da de-
manda pela carne ovina tem feito com que a ovi-
nocultura de corte se torne uma atividade cada
vez mais buscada pelos produtores. O rebanho
do estado é de 689,273 mil cabeças e registrou
um aumento de cerca de 12% em relação a
2011, quando havia nas propriedades mato-gros-
senses 615,422 mil animais. As estimativas são
do Instituto Mato-grossense de Economia Agro-
pecuária (Imea). 

Durante o evento, o público conhecerá o sis-
tema produtivo e a tecnologia adotada na proprie-
dade onde são criados 2.500 animais das raças
Santa Inês, Dorper, Lacaune, White Dorper e Te-
xel. Entre os temas abordados nas palestras es-
tão comercialização, integração de ovinos e fruti-
cultura e o passo a passo para o sucesso na ca-

deia. Já as estações
de trabalho mostrarão
técnicas de manejo e
nutrição animal. Con-
forme o proprietário
da fazenda, Nelson
Piccoli, será apresen-
tada aos participan-
tes toda a cadeia de
produção de ovinos,
desde os procedimen-
tos corretos para a
criação (como alimen-
tação, raça adequada
para cruzamento), até
o panorama geral da
ovinocultura dentro
de Mato Grosso e do Brasil, capacidade frigorífi-
ca, entre outros. 

Na avaliação do presidente do Sistema Fama-
to, Rui Prado, o objetivo do evento é alavancar o
desenvolvimento de cadeias produtivas com po-
tencial, mas que ainda são consideradas pouco
expressivas no estado. Prado explica ainda que
se trata do primeiro dia de campo com o foco na
produção de ovinos. Mato Grosso hoje responde
por 4% do rebanho nacional, que é de aproxima-

damente 18 milhões de cabeças, mas tem poten-
cial para crescer muito mais. No evento será
apresentado o exemplo bem sucedido de uma pro-
priedade rural que utiliza tecnologia e soluções al-
ternativas para produzir com qualidade e susten-
tabilidade, mostrando aos participantes que é
possível desenvolver a cadeia da ovinocultura no
estado com a garantia de rentabilidade. 

Gestor - Devido a esse aumento expressi-

vo e com o objetivo de fortalecer
a cadeia produtiva, a Secretaria
de Desenvolvimento Rural e Agri-
cultura Familiar (Sedraf) de Ma-
to Grosso implantou o Grupo
Gestor da Cadeia Produtiva da
Caprino-Ovinocultura (GGCPCO-
MT). A solenidade aconteceu du-
rante a 48ª Exposição Interna-
cional Agropecuária, Industrial e
Comercial de Mato Grosso (Ex-
poagro), em Cuiabá. O zootecnis-
ta e coordenador da cadeia pro-
dutiva da ovino-caprinocultura
da Sedraf, Paulo de Tarso, avalia
que esta é uma das melhores fa-
ses que a ovinocultura está vi-

vendo no Estado e o grande desafio é a organiza-
ção da produção para garantir mais lucratividade
ao produtor e carne de qualidade ao consumidor.

Vale destacar que o Famato em Campo Ovino
é gratuito e destinado aos produtores rurais, pes-
quisadores, técnicos, acadêmicos, empresários,
lideranças do agronegócio e jornalistas. As inscri-
ções podem ser feitas no Sindicato Rural de Sor-
riso e também pelo telefone (66) 3544-4205 ou
e-mail sindsorriso@famato.org.br
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C om objetivo
de fortalecer
as atividades

econômicas de agricul-
tores familiares assen-
tados da reforma agrá-
ria e povos e comuni-
dades tradicionais, o
Ministério do Desen-
volvimento Agrário
(MDA) e o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae) firmaram
um Acordo de Coopera-
ção Geral. O investimento conjunto de R$ 180
milhões é o maior já realizado no país em organi-
zação econômica da agricultura familiar. 

De acordo com o ministro Pepe Vargas, o
acordo é a concretização de uma parceria de
anos em prol de milhões de agricultores familia-
res. Algumas medidas já contavam com a socie-
dade entre as instituições, como os programas
Talentos do Brasil e Territórios da Cidadania,
que buscam o desenvolvimento econômico e so-
cial e serão reforçados com a nova união. Na rea-
lidade, segundo ele, o que está sendo feito é uma
junção de esforços para o desenvolvimento da
agricultura familiar brasileira. 

A parceria vai atender, até 2014, 2 mil em-
preendimentos entre cooperativas, associações e
agroindústrias familiares o que, segundo o dire-
tor de Geração de Renda e Agregação de Valor da
Secretaria de Agricultura Familiar do MDA, Ar-
noldo de Campos, significa cerca de 300 mil fa-
mílias de agricultores familiares sendo beneficia-
das direta e indiretamente. Na avaliação do dire-
tor, nunca antes se investiu tanto em organiza-
ção econômica, em cooperativismo. Trata-se de
uma conquista feita entre duas instituições que
atuam há muito tempo com agricultura familiar.

Três temas principais norteiam o acordo feito

entre MDA e Sebrae: gestão, inovação tecnológi-
ca e acesso a mercados. Serão feitas medidas
para profissionalizar a gestão dos empreendimen-
tos e incluí-los em mercados institucionais e dife-
renciados, como a cadeia de produção do biodie-
sel e os programas de Aquisição de Alimentos
(PAA) e de Alimentação Escolar (Pnae). Para o
presidente do Sebrae, Luiz Barreto, o foco da
união está claro: é preciso trabalhar esses três
eixos. No quesito gestão, por exemplo, muitas
vezes há excelentes produtores, que entendem
muito sobre seu tipo de produção, mas têm imen-
sa dificuldade em ter boa gestão financeira, fa-
zer estoques, trabalhar bem com seu capital de
giro, saber administrar seu negócio. 

Outras ações serão realizadas de forma con-
junta, como o fomento aos programas de com-
pras institucionais, a ampliação do acesso ao
crédito do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf) e o estimulo à
participação da rede Sebrae no Sistema Informa-
tizado de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Com Assessoria)

agronotas
Queimadas

Utilizada para limpar e preparar o solo para o plantio, a
queimada ainda é uma prática comum entre agricultores,
principalmente com menos recursos financeiros. No entanto usar
o fogo com esses objetivos não traz nenhum benefício ao
produtor. Pelo contrário. Essa prática primitiva causa danos ao
solo e aos demais recursos naturais. A queimada elimina
nutrientes essenciais às plantas, como nitrogênio, potássio e o
fósforo. A flora e a fauna são prejudicadas. Além disso, a
prática reduz a umidade do solo e acarreta a sua compactação, o
que resulta no desencadeamento do processo erosivo e outras
formas de degradação da área. Do ponto de vista técnico, só
seria admissível a utilização de queimada no campo em situação
de emergência fitossanitária, como a ocorrência de pragas e
doenças na lavoura.

Asfalto

Produtores rurais da região oeste de Mato Grosso se
reuniram com o secretário de Estado de Transporte e
Pavimentação Urbana, Arnaldo Alves de Souza,
solicitando a criação de um consórcio que visa o
asfaltamento de estradas na região, o que vai impactar
positivamente no transporte de grãos e alavancar o
desenvolvimento regional. Segundo o presidente da
Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja
Brasil), Glauber Silveira, a reunião positiva e o titular da
pasta reconheceu que os consórcios são importantes
ferramentas para a agricultura. A partir de agora será
feito um projeto em conjunto que será apresentado ao
governador do Estado de Mato Grosso, Silval Barbosa,
para que então seja dado o encaminhamento.

Açúcar

As prioridades do setor sucroalcooleiro, como o
aumento da produção dos canaviais e,
consequentemente a expansão da renda do produtor
foram levantadas pelo secretário de Produção e
Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, José Gerardo Fontelles, durante a
reunião da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, na
última sexta-feira (17), em Brasília. “O Ministério da
Agricultura vem trabalhando no desenvolvimento de
variedades produtivas com o objetivo de aumentar a
oferta de cana-de-açúcar e gerar mais renda para o
agricultor. O Mapa está empenhado em desenvolver
novas pesquisas na área em busca de opções viáveis
aos produtores”.
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A tecnologia que há algum tempo
está sendo utilizada no campo
contribui para trazer mudanças

no cenário produtivo. Mais de 2/3 da
água potável do mundo são consumidos
pela agricultura. Porém, a partir do de-
senvolvimento tecnológico e o surgimen-
to da agricultura de precisão é possível
mapear o terreno, identificar as necessi-
dades específicas de cada unidade de
área, e, assim, evitar o desperdício de
fertilizantes e recursos naturais como a
água. Segundo especialistas, essas no-
vas tecnologias aumentam a precisão do
espaçamento entre as sementes, confe-
rem se o grão realmente foi plantado,
além de identificar peculiaridades nas
características de cada trecho da plan-
tação. 

O especialista em agricultura de preci-
são, José Paulo Molin, professor da Esco-
la Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), diz que essa nova tecnologia
prima por gerenciar as lavouras, conside-
rando que elas não são uniformes, nem no
tempo, nem no espaço. Essa variabilidade
explica por que uma fazenda registra re-
sultados tão diferentes em áreas que re-
ceberam tratamento idêntico. Tiago Mai-
que, gerente de Desenvolvimento Tecno-
lógico da Monsanto, lembra que nos últi-
mos anos o agricultor brasileiro está ex-
perimentando um ganho na produtividade
proporcionado, principalmente, pela bio-
tecnologia e pela adoção de boas práticas
agronômicas. Para aumentar ainda mais a
produtividade no campo é preciso racio-
nalizar o uso de insumos. 

Na explicação de Maique, um dos ob-
jetivos da Monsanto é ajudar o agricultor
a utilizar todo o pacote tecnológico para

explorar o máximo potencial produtivo em
cada semente. Assim, para produzir o do-
bro de alimentos e conservar o meio am-
biente, a empresa acredita que três pila-
res são fundamentais: biotecnologia, ger-
moplasma de qualidade e boas práticas
agronômicas. Pensando nisso, realizou in-
vestimentos na aquisição da Precision
Planting, empresa baseada nos Estados
Unidos que desenvolve tecnologias para
agricultura de precisão. A equipe fará
parte da unidade de Sistemas Integrados
de Produção (Integrated Farming
Systems, IFS), que utiliza práticas agro-
nômicas avançadas, genética de semen-
tes e tecnologia inovadora de plantio para
oferecer mais rendimento aos produtores
com a utilização de menos recursos.

Em termos mais específicos a agricul-
tura de precisão é uma prática agrícola
na qual utiliza-se tecnologia de informa-
ção baseada no princípio da variabilidade
do solo e clima. A partir de dados especí-
ficos de áreas geograficamente referen-
ciadas, implanta-se o processo de auto-
mação agrícola, dosando-se adubos e de-
fensivos. Trata-se de toda prática de in-
terferência a fim de estabelecer condi-
ções ideais às espécies cultivadas na
agricultura, seja ela química, física ou
biológica, utilizando-se da geoestatística,
que é a analise de dados de amostras
georreferenciadas. Esse método parte da
premissa de que cada ponto de amostra é
único e procura a correlação entre as
amostras vizinhas. As estatísticas gera-
das eliminam o pensamento de blocos ao
acaso e o estabelecimento de média, utili-
zado pela estatística clássica. A agricul-
tura de precisão (AP) tem por objetivo a
redução dos custos de produção, a dimi-
nuição da contaminação da natureza pe-
los defensivos utilizados e logicamente o
aumento da produtividade.

Agricultura de
precisão em alta
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Atividade familiar
será beneficiada

O rebanho de Mato Grosso registrou aumento de cerca de 12% em relação a 2011

Demanda cresce e pede qualidade
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Pequenos produtores serão capacitados
para saber administrar o próprio negócio
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