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Embrapa e Aprosoja promovem workshop nos dias 24 e 25 
visando buscar soluções para um dos gargalos da produçãoeventos

Wisley Tomaz
Da Redação

C om objetivo discutir com pesquisadores,
produtores, empresas e Universidades so-
bre as perdas que existem tanto na cultu-

ra da soja quanto do milho no Brasil e no mundo, a
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Es-
tado de Mato Grosso (Aprosoja), em parceria com
a Embrapa Agrossilvipastoril e o Instituto ADM (U-
niversidade de Illinois), organizam o primeiro
Workshop de Perdas Pós-Colheita. O evento acon-
tece entre os dias 24 e 25 deste mês no município
de Sinop, no auditório da Embrapa. Segundo os or-
ganizadores, o que se pretende é juntar as pesqui-
sas que já foram realizadas sobre perdas na co-
lheita, transporte curto, armazenagem e transpor-
te longo, reunindo as pesquisas e diversos pales-
trantes de nível nacional e internacional para que
seja debatido o assunto e formado um Centro de
Referencia de Perdas no Estado com a realização
de diversos projetos de campo. 

Um estudo do Institudo Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) analisou e quantificou as per-
das dos principais grãos da agricultura brasileira,
reúnindo uma série de informações estatísticas de
agricultura produzidas por diversos organismos,
além das do próprio instituto. O trabalho se divide
em duas partes: na primeira, analisa a quebra de
safras ocorridas da semeadura até antes da co-
lheita, entre 1996 e 2002 ; na segunda, sistemati-
za a origem e o destino dos principais grãos brasi-
leiros (arroz, feijão, milho, trigo e soja) de 1997 a
2003. Também foi analisada a disponibilidade in-
terna per capita de carboidratos, lipídios e proteí-
nas obtidos do arroz beneficiado, farinha de trigo
e feijão.

O estudo mostra que, se as perdas da primeira
fase são resultantes de fatores mais incontrolá-
veis, como clima e doenças, as perdas durante a
colheita têm decorrido em função de erros siste-
máticos de regulagem de máquinas ou de limita-
ções próprias da colheita manual, que se repetem
a cada safra. O mesmo ocorrendo na fase de pós-
colheita, quando as perdas ocorrem no armazena-
mento incorreto, ocasionando perdas na quantida-
de e na qualidade dos produtos estocados. Tam-
bém a escolha do tipo de transporte tem contribuí-
do para aumentar os desperdícios. 

No Brasil, cerca de 67% das cargas brasileiras
são deslocadas pelo meio rodoviário, o menos van-
tajoso para longas distâncias. Estudos de viabili-
dade econômica sustentam que o transporte rodo-
viário é o mais adequado para distâncias inferiores
a 300 km, enquanto que o ferroviário, para distân-
cias entre 300 km a 500 km, e o fluvial, para aci-
ma de 500 km. Acrescente-se a isso o estado das
estradas e o costume de os caminhões transporta-
rem mais carga do que as carretas comportam. Se-
gundo a Confederação Nacional de Agricultura, o
prejuízo com o derrame de grãos durante o trans-
porte rodoviário chega a R$ 2,7 bilhões a cada sa-
fra.

A disponibilidade interna de milho, no período
estudado, foi quase sempre acima de 30 milhões
de toneladas anuais, sendo sempre superior à dos
demais produtos analisados. No ano de 2003, a
disponibilidade interna chegou a 36,6 milhões de
toneladas. No entanto, a disponibilidade poderia
ter sido maior, não fossem as perdas, uma vez que
a produção, um recorde, foi de quase 48 milhões
de toneladas. Desse total, foram exportados 3,6
milhões de toneladas e perdidas 4,1 milhões de to-
neladas, no transporte ou no armazenamento.

Da Redação

Com o mote “Inovação e tecnologia para to-
dos”, tem início amanhã a Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia, em Cuiabá e

Alta Floresta. Na programação atividades voltadas
para pequenos negócios no campo e empreendedo-
res do setor.

Será montada no Centro de Eventos do Pantanal,
onde ocorre uma parte da programação, uma Unidade
Demonstrativa do projeto de Produção Agroecológica
Integrada e Sustentável - PAIS - criado com o objetivo
de melhorar a qualidade de vida e proporcionar sus-
tentabilidade para as famílias atendidas, estimulando
a prática de agricultura orgânica por meio de processo
produtivo sem o uso de agrotóxicos. Os visitantes vão
pode ver como implantar e o funcionamento desse sis-
tema que atende 250 famílias em Mato Grosso. Dez
desses produtores, de Cuiabá e Várzea Grande, esta-
rão expondo e comercializando parte de seus produtos
(hortaliças, legumes e frutas) para os visitantes. O

evento é aberto para o público em geral. Caravanas de
pequenos produtores rurais da Baixada Cuiabana es-
tão sendo montadas para participar do evento.

Outra atração é a exposição de 10 tecnologias
sociais, tais como iscas para piolho de cobra em hor-
tas, desenvolvida por Glaucinei Brissow Realto, de
Alta Floresta (MT); substrato para hortaliças, criada
por Francisco de Oliveira, de Matupá (MT); micro-or-
ganismos para compostagem, de Airton Ávila, de
Guarantã do Norte (MT); irrigação com PET, um sis-
tema engenhoso e barato criado em conjunto por
Glaucinei Brissow e Francisco de Oliveira; chá para
atrair abelhas, uma descoberta de Ednaldo Ramos,
de Alta Floresta; iscas para atrair insetos para que
não ataquem as frutas, desenvolvida por Ângelo Pis-
sini, um produtor de Terra Nova do Norte; câmara
úmida para clonagem de café (Tamires Gomes da Sil-
va, de Alta Floresta); repelente à base de ervas
(Claudinei Dorta de Oliveira, de Carlinda); bebedou-
ros para pequenos e grandes animais e misturador
de ração, ambos desenvolvidos por Airton Ávila.

Em Alta Floresta, 830 km ao
norte de Cuiabá, a programação da
Semana Nacional de Ciência e Tec-
nologia e estão programadas clíni-
cas tecnológicas sobre os seguintes
temas agrícolas: fruticultura, como
montar uma queijaria, como trans-
formar lixo em compostagem, fru-
tas desidratadas, redes sociais para
fazer negócios, como usar softwa-
res livres na sua empresa, PAS -
Programa de Alimento Seguro.

As inscrições são gratuitas e
as vagas limitadas. Informações
pelo telefone 0800 570 0800. O
evento é uma realização do Se-
brae e Companhia Hidrelétrica Te-
les Pires (CHTP).
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A3ª Mostra Su-
croenergética do
C e n t r o - O e s t e

(Sucroeste) começa ama-
nhã, 16, no Centro de Con-
venções de Goiânia, com
atividades das 14 às 21
horas que se estendem até
dia 19. Organizada pela
Reed Multiplus - marca
que pertence à Reed Exhi-
bitions Alcantara Macha-
do, maior promotora de
eventos do mundo - em
parceria com o Centro Na-
cional das Indústrias do
Setor Sucroenergético e
Biocombustíveis (CEISE
Br) e com o apoio dos Sin-
dicatos das Indústrias de Fabricação de Etanol e
Açúcar no Estado de Goiás (Sifaeg/Sifaçúcar), a
Mostra ocorrerá paralelamente à 8ª Ffatia (Feira
de Fornecedores e Atualização Tecnológica da
Indústria de Alimentação).

A Sucroeste reunirá empresas de todo o Bra-
sil fabricantes de produtos, equipamentos e ser-
viços para usinas de açúcar e etanol. O visitante
da Mostra encontrará ainda espaço para relacio-
namento, integração com profissionais de usinas
e contatos comerciais. A iniciativa acontece em
um momento favorável para o segmento sucroe-
nergético no Centro-Oeste e visa atender a cres-
cente demanda da região, que é considerada
fronteira agrícola no país. Atualmente, a região
central do Brasil possui uma área plantada de
mais de 1,379 milhão de hectares com cana-de-
açúcar - o que representa 16% da área brasileira

-, produz 95 milhões de toneladas da matéria-pri-
ma, além de mix de produção de 5,22 bilhões de
litros para etanol 22% da produção do país -, e
3,98 bilhões de toneladas de açúcar, o que equi-
vale a 10% da capacidade brasileira.

Durante a Sucroeste será realizada a segun-
da edição do Seminário Canal Sucroeste, um
evento técnico para profissionais do setor su-
croenergético, que ocorrerá no dia 19 de outu-
bro, das 7h30 às 18h.

O seminário, que é uma parceria entre o Ca-
nal Jornal da Bioenergia e a Reed Multiplus, con-
tará com quatro palestras que vão abordar te-
mas chave para a cadeia produtiva do setor su-
croenergético. São esperados mais de 200 pro-
fissionais atuantes nas usinas de produção de
etanol, açúcar e bioeletricidade da Região Cen-
tro-Sul.

Leilão
A Companhia Nacional de Abastecimento

(Conab) organiza leilão de frete para a remoção
de 89,3 mil toneladas de milho em grãos
(granel), no dia 19/10. Os lotes são vinculados
aos estoques de Contrato de Opção e de PGPM,
sendo grande parte destinada ao transporte do
produto do Centro-oeste do país para estados
do Nordeste (PI, RN, PE, AL, PB e CE), além do
Rio Grande do Sul e outros da região Norte
(Amazonas e Acre).

Gir 
Em 21 de outubro, às 9h30 (Horário de Brasília), ocorre

pelo Canal Rural, o Leilão Virtual Top Leite - Novilhas,
Bezerras, Doadoras e Reprodutores Gir Villefort, mais uma
promoção do selecionador Virgílio Villefort, de Minas Gerais.
Em oferta, 60 novilhas e bezerras, 08 doadoras e 02
reprodutores Gir Leiteiro PO descendentes de linhagens
consagradas. O pagamento será facilitado, em até 24
parcelas, acesso pelo Pró-Genética e frete rodoviário, dentro
da malha rodoviária, em condições especiais. Informações:
(31) 3627-1145 ou girvillefort@villefort.com.br 

agroagenda
Curso

Promovido pelo Ensino Avançado da CRV Lagoa, o Curso de
Casqueamento de Bovinos será aplicado nos dias 16 e 17 de
outubro, em Arapoti (PR). Ministrado pelo zootecnista holandês
Fokko Tolsma, um dos maiores especialistas mundiais em
casqueamento e nutrição animal, o treinamento aborda temas como
manejo de casco, manejo nutricional para vacas leiteiras e manejo
nutricional de animais jovens. Informações e inscrições pelo site
www.crvlagoa.com.br, pelo e-mail
ensinoavancado@crvlagoa.com.br ou pelo telefone (16) 2105-
2218, com Cristiane. As vagas são limitadas.

Tecnologias rurais serão apresentadas Começa amanhã 3ª Mostra Sucroenergética

Unidade piloto do PAIS em Santo Antônio de Leverger

Mostra vai reunir tecnologias da cadeia de cana-de-açúcar

Chico Ferreira

Flávio André/Arquivo

As perdas de grãos durante o transporte são 
grandes e comprometem a competitividade

Perdas pós-colheita
serão debatidas

Chico Ferreira


