
4 - Terra & Criação - Cuiabá, Segunda-feira, 8 de outubro de 2012 A GAZETA

Wisley Tomaz
Da Redação

S ão muitos os fatores que influenciam na fixa-
ção dos pequenos e médios produtores no cam-
po, entre eles investimentos em educação,

saúde e qualificação de mão de obra. Segundo a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulga-
da pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a ocupação rural no Brasil é de 29,37 milhões
de pessoas. A base de dados é de 2011 e mostra que a
população residente rural representa 15% da população
total residente no país, que é de 195,24 milhões de
pessoas. A população rural entre 15 e 54 anos corres-
ponde a cerca de 16 milhões de pessoas e abrange, em
termos percentuais, 54,8%. Os dados da agricultura fo-
ram compilados pelo coordenador da Assessoria de Pla-
nejamento Estratégico do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), José Garcia Gasques.

Segundo os dados, de 2009 a 2011 hou-
ve uma redução de cerca de um milhão de
pessoas ocupadas na agricultura, o que re-
presenta uma realocação de pessoas para
outros setores, uma vez que o processo de
crescimento econômico verificado na agri-
cultura transfere atividades para outros
segmentos da economia, como a agroindús-
tria e serviços. Com relação ao grau de ins-
trução, os dados da Pnad mostram também
que 57% da população rural tem entre 4 e
14 anos de estudo, e que 22,5% não têm
instrução ou tem menos de um ano de estu-
do; na população urbana este percentual é
de 9,7%. 

No município de Cuiabá, na avaliação de
Dorival Rigotte, presidente da Associação
dos Agricultores Familiares do Município de
Cuiabá (Agrifac), segundo o último levanta-
mento, há cerca de 2,5 mil agricultores fa-
miliares que enfrentam inúmeros problemas
para se manterem no campo. Entre eles fal-
ta de treinamento e acompanhamento técni-
co para o cultivo e produção; pouca infra-
estrutura de logística para o transporte da
sua produção; estrutura e legislação para
que estes produtos possam ter um selo pró-
prio para poderem ser comercializados em
mercado e supermercados, entre outros.

Conforme o pequeno produtor Davino de
Lima, 50, que juntamente com sua esposa
Maria Jose Gomes de Lima e o filho Wiliam
Gomes de Lima, 18, moram na comunidade
do Aricazinho, na região do bairro Pedra 90
produzindo rapadura, queijo e hortaliças, há
algumas questões que os impede de ter
mais ganho. “Temos muitas dificuldades de
vender nossos produtos, os mercados não
aceitam por não serem regularizados e aca-
bamos tendo que passar para os feirantes
com um ganho menor. E foi sempre assim,
pois eu nasci aqui e estou criando meu filho que

trabalha comigo e estuda. Ou seja, logo ele pode até re-
solver arrumar outro emprego na cidade”.

Os dados do estudo mostram ainda que a população
ocupada em atividades agrícolas soma 14,7 milhões de
pessoas, sendo que a maioria é composta por emprega-
dos, 28,4 %, e por autônomos, 29,6%. Sob esse aspec-
to chama atenção que as pessoas são as ocupadas nas
atividades primárias da agropecuária, que corresponde-
ram a 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB) da econo-
mia em 2011. Portanto, o setor compreendido pelo
agronegócio abrange além dessas atividades primárias,
outras até chegar ao consumidor final, no mercado in-
terno ou ao mercado internacional, e corresponde a
22,2 % do PIB da economia. 

Dados do PNAD apontam que 2009 a 2011 houve uma redução 
de cerca de um milhão de pessoas ocupadas na agriculturavida no campo

Sojicultores reclamam do período de pulverização
Segundo eles, o tempo de 20 de novembro a 01 de janeiro não é suficiente para lavouras em MT
Da Redação

O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e a Secre-

taria de Defesa Agropecuária (SDA) li-
beraram a pulverização aérea sobre as
culturas de arroz, cana-de-açúcar, soja
e trigo, até 30 de junho de 2013.

Para a cultura da soja, fica permiti-
da uma aplicação durante todo o ciclo
da cultura para produção de grãos e
duas aplicações em áreas de produção
de semente. Também há restrição de
período para a soja. Na Região Centro-
Oeste (MT e GO), a aplicação deve ser
realizada de 20 de novembro 2012 a 1º
de janeiro de 2013; no Norte, de 1º de
janeiro a 20 de fevereiro de 2013; e no
Sul, de 1º de dezembro a 15 de janeiro
de 2013.

Para o gerente institucional e técni-
co da Aprosoja, Nery Ribas, os termos
não servem para os produtores rurais do esta-
do. “O período é muito curto para que os pro-
dutos sejam aplicados”, explicou.

Em julho deste ano, o Ibama havia proibido
a pulverização aérea com agrotóxicos que con-

tinham imidacloprido, clotianidina, fipronil e
tiametoxam, que poderiam interferir na polini-
zação das abelhas. Mas voltou atrás depois
que o setor produtivo relatou a dificuldade em
atender à proibição em curto espaço de tempo.

“A pulverização aérea é fundamental para as
lavouras de Mato Grosso, pois temos grandes
extensões de terras e não é viável fazer a apli-
cação por via terrestre”, afirmou Nery Ribas.

Para o presidente da Aprosoja, Carlos Fá-

varo, ainda não foi registrado prejuí-
zo às colmeias de abelhas no estado.
“Vamos trabalhar com pesquisas, em
parceria com a Embrapa e as univer-
sidades, para comprovar que não há
danos”, explicou. 

O governo federal determinou que
a pulverização aérea poderá ser feita
apenas em altura inferior a quatro
metros e, para a soja, uma única apli-
cação será permitida e contra os per-
cevejos (Piezodorus, guildinii, Eus-
chistus heros, Nezara viridula). Já
para as áreas de produção de semen-
tes de soja ficam permitidas duas
aplicações para controle agrícola,
também contra percevejos.

Ainda de acordo com o Ato nº 1
da SDA, os produtores rurais deve-
rão notificar os apicultores localiza-
dos em um raio de seis quilômetros
das propriedades onde os produtos
serão aplicados, com antecedência

mínima de 48 horas. E as empresas de aviação
agrícola ficam obrigadas a enviar mensalmente
ao Ministério da Agricultura e ao Ibama relató-
rio operacional das aplicações aéreas feitas
com estes produtos.
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Falta de treinamento e acompanhamento técnico para o cultivo são alguns dos problemas enfrentados pelos pequenos agricultores

Dorival Rigotte, presidente da
Associação dos Agricultores Familiares

do Município de Cuiabá (Agrifac)
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População rural ainda
enfrenta muitas dificuldades
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