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Projeto idealizado pela Aprosoja com o intuito de fazer um
raio-X da produção de grãos, entra em campo no dia 15eventos

Wisley Tomaz
Da Redação

A partir da próxima semana a
Associação dos Produtores
de Soja de Mato Grosso (A-

prosoja/MT) promove mais uma edi-
ção do Circuito Tecnológico que per-
correrá, entre os dias 15 a 26 de ou-
tubro, os principais municípios pro-
dutores de grãos do Estado. O obje-
tivo é buscar junto aos produtores
as informações e acompanhamento
da safra, bem como os anseios e ex-
pectativas perante o cenário que se
apresenta. O Circuito Tecnológico
2012 será dividido em duas etapas:
a saída ocorre no dia 15 de outubro,
em Cuiabá, e na primeira semana (15
a 19 de outubro) serão visitadas as
regiões Norte e Oeste. Na segunda
semana (22 a 26 de outubro), é a
vez das regiões Sul e Leste. No pró-
ximo dia 11 o Circuito Tecnológico
2012 será lançado de forma oficial
às 14 horas, no prédio da Famato.

O Circuito Tecnológico é um pro-
jeto idealizado pela Aprosoja e já es-
tá em sua quarta edição. O objetivo,
segundo o gerente técnico da asso-
ciação e coordenador do Circuito,
Nery Ribas, é traçar um completo
raio-X junto aos produtores sobre a
realidade do início da safra e os an-
seios e as expectativas frente ao ce-

nário que se apresenta. Es-
se conteúdo é o ponto de
partida para diversas ações
da Aprosoja para o ano se-
guinte, já que é checado in
loco o que o produtor está
vivendo nesse período,
suas dificuldades, se o cli-
ma está interferindo, que
tecnologias estão sendo
usadas, entre outras, que
acaba pautando onde a
Aprosoja pode atuar.

Segundo o relatório fi-
nal da edição do ano passa-
do, a Aprosoja consolidou o
compromisso de atender
aos pleitos e às necessida-
des do produtor de soja e
milho de Mato Grosso. Sen-
do que o evento tomou cor-
po e consolidou importan-
tes parcerias, além de ter
se tornado uma atividade
de relacionamento com o
produtor de grande valia. Isso por-
que somente “indo a campo” se pode
identificar problemas ou situações
que afetam diretamente o cotidiano
do produtor. Já que ações dessa na-
tureza permitem à Aprosoja atuar de
forma eficiente.

Foi o que ocorreu nos anos ante-
riores, onde foram identificados, por
exemplo, os prejuízos absorvidos pe-

lo produtor na compra de fertilizante.
Um exemplo é que há dois anos era
observado que 35% do fertilizante
vendido ao produtor de Mato Grosso
estava abaixo do padrão mínimo le-
gal. Na época, isso significou um pre-
juízo de R$ 500 milhões, e uma que-
da na produtividade de cinco a dez
sacas por hectare. A partir desse
diagnóstico, a Aprosoja foi buscar

uma solução para o produtor junto a
órgãos públicos e empresas, e diver-
sas ações e projetos de pesquisa e
de atuação política surgiram.

Outro aspecto extremamente im-
portante que foi analisado a partir
do Circuito Tecnológico é o tipo de
tecnologia de produção que vem sen-
do adotada. Foram descobertos que
fungicidas que vinham sendo alar-

deados como a solução para uma de-
terminada praga não funcionavam,
sendo possível identificar algumas
demandas de ordem técnica ou mes-
mo gerencial que pautaram para os
anos seguintes. Com a realização do
Circuito, é possível manter esse olho
no campo, essencial para o bom fun-
cionamento da Aprosoja, que dessa
forma fica ao lado do produtor.
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Objetivando a troca de ex-
periências e o planeja-
mento de atividades en-

tre o setor agrolecológico, produ-
tores rurais, comunidade acadêmi-
ca, pesquisadores, movimentos so-
ciais e sociedade em geral, serão
realizados o 4º Seminário de
Agroecologia de Mato Grosso do
Sul e do 3º Encontro de Produtores
Agroecológicos. Os eventos acon-
tecem entre 16 e 18 deste mês e
têm como tema O saber tradicional
e o saber científico: a interação
encurtando caminhos para o desen-
volvimento sustentável. A escolha
do tema é para mostrar ao público
do seminário e do encontro que a
interação entre o conhecimento
produzido por instituições de pes-
quisa e produtores é positiva.

De acordo com o presidente da
Comissão Organizadora, Olacio M.
Komori, as demandas da pesquisa não partem
somente da instituição, mas também da obser-
vação a campo junto ao produtor. Sendo que o
agricultor familiar também gera conhecimento,
que é empírico, ao contrário da pesquisa que é
científico. O objetivo é mostrar que não existe
conhecimento maior ou menor, mas diferentes

e que todos são importantes e se complemen-
tam, já que o interesse pelo tema Agroecologia
evoluiu bastante. A Associação de Produtores
Orgânicos de Mato Grosso do Sul, por exemplo,
procurou unificar os produtores em uma grande
rede. A UEMS criou o curso tecnológico em
Agroecologia que, inclusive, terá sua primeira

turma formando este ano. A Embrapa tem co-
mo um de seus focos a Agroecologia. Sem con-
tar outras iniciativas importantes de parceiros
em todo o Estado. 

Na programação dos eventos serão apre-
sentados trabalhos técnicos-científicos na
forma de pôsteres, assim como experiências

individuais e coletivas em agroecologia
desenvolvidas e em desenvolvimento no
Estado. Além disso, também está pro-
gramada apresentação oral de experiên-
cias de produtores agroecológicos, pa-
lestras, mesas redondas e oficinas com
diversos temas: adubação verde, Siste-
ma de Produção Agroecológica Integra-
da e Sustentável (Sistema PAIS), fruti-
cultura agroecológica, olericultura orgâ-
nica, produção de derivados de cana,
sistema agroflorestal com café, educa-
ção ambiental, certificação de proprie-
dades e processos agroecológicos, pla-
nejamento e organização da produção,
sistemas de produção de café e banana
em bases ecológicas, manejo alternativo
de pragas e doenças em sistemas agroe-
cológicos, e o profissional tecnólogo em
Agroecologia.

Os eventos estão sendo promovidos
Associação Brasileira de Agroecologia e
da Comissão Estadual de Produção Or-
gânica de Mato Grosso do Sul. A realiza-
ção é uma parceria da Associação de
Produtores Orgânicos de Mato Grosso

do Sul - APOMS, Agência de Desenvolvimento
Agrário e Extensão Rural - AGRAER, Embrapa
Agropecuária Oeste, Embrapa Gado de Corte,
Embrapa Pantanal, Prefeitura Municipal de
Glória de Dourados, Superintendência Federal
de Agricultura (SFA-MS/Mapa) e Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Agroecologia em debate

Circuito Tecnológico
vai começar

Simpósio 1

Começa hoje, em Porto
Alegre, o II Simpósio

Internacional em Integração
Lavoura-Pecuária, organizado
pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS,
em parceria com o Institut
National de la Recherche
Agronomique - INRA, a
Universidade Federal do
Paraná - UFPR; o United
States Department of
Agriculture -USDA, e o
Serviço de Inteligência em
Agronegócios - SIA. O evento
vai até sexta-feira, 12 de
outubro. www.icl2012.com

Simpósio 2

Estão abertas as inscrições para o
Simpósio de Silvicultura Urbana, na

Fazenda Experimental Lageado, em Botucatu,
nos dias 29 e 30. No dia 31, a programação é
complementada com o Dia de Campo da
Arboricultura. As inscrições podem ser feitas
pelo site da Fepaf www.fepaf.org.br, onde está
disponível a programação completa.

Encontro
Iapar e Associação Brasileira de

Melhoramento de Plantas-Regional Paraná
promovem o 2º Encontro Paranaense de
Melhoramento de Plantas, nos dias 16 e 17, em
Londrina. Mais informações no site
www.iapar.br

Expoflora

Prossegue até
amanhã, no
Anhembi, em São
Paulo, a 15ª
Fiaflora
ExpoGarden Feira
Internacional de
Paisagismo,
Jardinagem, Lazer
e Floricultura, a
maior e mais
importante feira de
negócios do setor
na América Latina.
Mais informações:
www.expogarden.
com.br.

agroagenda
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A agroecologia é uma prática cada vez mais adotada pelos produtores

Chico Ferreira

Circuito Tecnológico da Aprosoja
na edição 2011, no início do

plantio de soja em Nova Mutum
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