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A Famato foi à Corregedoria-Geral da 
Justiça para tratar da criação de varas 
especializadas do agronegócio
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Primeira etapa do projeto Soja Brasil 
começa em novembro de 2017 e a 
segunda será em janeiro de 2018

SENAR-MT

PÁG. 11

A pesquisa busca conhecer a realidade 
das propriedades rurais de cada 
localidade do país

CENSO

PÁG. 12
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PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO 
PANTANAL ESTÁ PERTO DE SER 
REGULAMENTADA Págs. 6 e 7



REGULAMENTAR
É PRECISO
Em outubro tivemos uma reunião importante com o governador do Estado, Pedro Taques, 
para tratar da regulamentação das áreas de uso restrito no Pantanal Mato-grossense, um 
pleito antigo da Famato que vem sendo tratado em várias reuniões.
 
O estado vizinho, Mato Grosso do Sul, já dispõe de um decreto que regulamenta o uso res-
trito das áreas no bioma Pantanal.  Com isso, os produtores estão mais seguros e respaldados 
juridicamente para continuar produzindo. Queremos que em Mato Grosso o governo siga 
este modelo respeitando as peculiaridades do nosso estado.

 
Como o assunto envolve 15 municípios mato-grossenses que fazem parte do bioma Pan-
tanal, sugeri numa reunião com a presença de produtores rurais e dos prefeitos de Cáceres, 
Francis Maris, e de Poconé, Tatá Amaral, a criação de uma Frente Municipalista Pantaneira, 
formada pelos prefeitos desses municípios, para que a representação política da região seja 
fortalecida.
 
No mesmo mês participei do Encontro da Carta Caiman, em Miranda-MS, onde conta-
mos com a presença do presidente da República Michel Temer. A Carta é uma iniciativa 
da SOS Pantanal e iniciativas como esta nos causam preocupação quanto às restrições que 
podem ser impostas na produção agropecuária, portanto é importante levarmos nosso posi-
cionamento nesses eventos.
 
Na oportunidade, destaquei que quando o assunto é produção rural e meio ambiente, nor-
malmente é tratado produção rural versus meio ambiente, sendo que o ideal é trabalharmos 
a produção e o meio ambiente. Precisamos deixar de lado as posições radicais e partir para 
um diálogo construtivo.
 
Demos mais um passo importante para a segurança jurídica que os produtores pantaneiros 
precisam para produzir. Esperamos, como o governador prometeu, que o decreto seja assi-
nado até dezembro deste ano.

Boa leitura!
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Entre os dias 16 e 21 de outubro, a re-
lação entre a pesquisa e os produtores 
rurais foi tema de uma missão técnica 
realizada pela Famato e pelo Senar-
-MT nos Estados Unidos. A viagem 
é fruto de uma visita que a entidade 
recebeu, em 2016, do ganhador do 
Prêmio Nobel da Paz em 2007 Rat-
tan Lal que ficou surpreso com o po-
tencial agrícola e a sustentabilidade 

MATO-GROSSENSES VÃO AOS EUA EM 
BUSCA DE PARCERIAS

Em busca de conhecimentos e parcerias para a agricultura, grupo visita a Universidade de Minnesota, nos EUA

Reunião com o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, Rattan 
Lal, na Universidade de Ohio. Na pauta, as possibilidades de 

parcerias em pesquisa sobre ciências do solo

Visita ao centro de pesquisa de Minnesota para 
conhecer o seu funcionamento e as áreas de produção 

de soja e milho

O produtor e ex-secretário de Agricultura dos Estados Unidos Bill 
Richards falou sobre os primeiros anos do Plantio Direto no país e 

apontou os próximos desafios para os produtores rurais

Na Universidade do Texas o grupo viu como as pesquisas das 
Universidades podem trabalhar em sinergia com as ações das 

entidades do Sistema Famato 

As pesquisas na Universidade do Texas visam gerar tecnologia que 
garanta mais dinheiro no bolso do produtor, como modelos de 

simulação, sensoriamento remoto e conhecimento das máquinas

Na Universidade de Minnesota o grupo conheceu as ações realizadas 
em Extensão. Para eles a pesquisa só faz sentido se as descobertas 

forem compartilhadas com quem está no campo, os produtores rurais

da produção em Mato Grosso.

O grupo, formado por diretores e 
colaboradores do Sistema Famato e 
um professor da UFMT, esteve nas 
Universidades de Ohio, Minnesota e 
Texas. Em cada uma delas havia um 
foco de interesse: Ciências do Solo, 
Pesquisa e Extensão, Sustentabilida-
de Econômica da atividade. 

Para o vice-presidente da Fama-
to, Marcos Rosa, a visita foi mui-
to importante. “O que vimos será 
fundamental para estruturarmos 
um projeto que aproxime o uni-
verso acadêmico ao produtor ru-
ral. As pesquisas em Mato Grosso 
devem estar alinhadas às princi-
pais necessidades e desafios da 
nossa produção.”
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PARANAÍTA
Em parceria com o Senar-MT e a prefeitura do município, o Sindicato 
Rural de Paranaíta promoveu em outubro um mutirão de atendimento 
ao homem e à mulher do campo. Durante todo o dia foram ofereci-
dos serviços como confecção de RG, plastificação de documentos e 
fotografias 3x4. Quem passou pelo mutirão pôde contar com aten-
dimentos de saúde com médicos, psicólogos e dentistas, além da 
realização de exames de vista e preventivos. Outras atividades como 
oficinas de maquiagem, de aproveitamento de alimentos e planeja-
mento também foram ofertadas.

ÁGUA BOA

NOVA MUTUM

O Sindicato Rural de Água Boa fez uma palestra sobre os impactos 
da Reforma Trabalhista e as principais alterações na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), direitos e deveres do empregador e do 
empregado e outros pontos relevantes para o produtor e o traba-
lhador rural.  O presidente do sindicato, Antônio Fernandes, contou 
que o objetivo foi de aproximar a sociedade água-boense da Justiça 
Trabalhista e levar conhecimento sobre o tema à população do mu-
nicípio. O juiz da Justiça do Trabalho Herbert Luís Esteves foi quem 
discutiu o assunto com os participantes.

Monitorar e traçar estratégias integradas para o contro-
le de pragas e doenças no sistema de produção, esse é 
o principal objetivo do Grupo Técnico Agronômico (GT) 
criado pelo Sindicato Rural de Nova Mutum. A primeira 
reunião do grupo foi no início de outubro, inicialmente o 
foco será nas moscas brancas e na ferrugem asiática. De 
acordo com Emerson Zancanaro, presidente do sindicato, 
a entidade está encampando a ideia, mas conta com o 
apoio da Ampa e da Aprosoja.
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CANARANA
Quase 200 pessoas participaram da palestra “Diagnóstico e perspectivas do 
clima para os próximos 10 anos” do climatologista e PhD em meteorologia 
Luiz Carlos Molion, no Sindicato Rural de Canarana. Essa é a segunda vez que 
Molion vai a Canarana. Arlindo Cancian, presidente do sindicato, conta que 
em 2016 o climatologista acertou em todas as previsões e com isso ganhou 
a confiança dos produtores e de todos que participaram da palestra passada. 
Para Cancian, as previsões ajudam os produtores nas tomadas de decisões: 
“Um produtor bem informado tem maior perspectiva de acerto”.
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Doze Sindicatos Rurais receberam a visita do diretor de Relações Institucionais, José 
Luiz Fidelis, e do analista sindical Fábio Gomes. Os objetivos das visitas são conhecer as 
demandas sindicais, como palestras, estudos e treinamentos, esclarecer dúvidas e au-
xiliar na rotina administrativa das entidades. Os responsáveis pelos sindicatos também 
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OUTUBRO ROSA

Os Sindicatos Rurais de Canarana e Nova Marilândia decoraram as suas sedes com 
laços rosas para promover a conscientização sobre a importância da detecção pre-
coce do câncer de mama. As mulheres de Canarana ainda tiveram a oportunidade 

VISITAS

respondem o questionário do Índice de Desenvolvimento Sindical 2017 (IDS).  Os sindicatos 
que receberam a vista da Famato em outubro foram os de Cáceres, Mirassol D’Oeste, São 
José dos Quatro Marcos, Araputanga, Pontes e Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Sapezal, 
Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Arenápolis e Nova Marilândia.

de participarem de um dia especial com palestras e informações. Em Cuiabá, a Famato 
adquiriu 80 camisetas do projeto MT Mamma, que presta assistência a milhares de  
mulheres que lutam contra a doença, e presenteou os colaboradores da entidade.

CANARANA FAMATONOVA MARILÂNDIA

ARENÁPOLIS

TANGARÁ DA SERRA

SAPEZAL

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

MIRASSOL D'OESTE

CÁCERES

CAMPO NOVO DO PARECIS

CAMPOS DE JÚLIO

NOVA MARILÂNDIA
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A atividade agropecuária no Pan-
tanal Mato-grossense existe há 
muitos anos. O Código Florestal 
Brasileiro, de 2012, determina que 
a utilização das áreas de uso restri-
to do Pantanal seja feita median-
te decreto estadual, mas até hoje 
o documento não foi publicado 
em Mato Grosso e os produtores 
encontram-se em situação de inse-
gurança jurídica para exercer suas 
atividades. A boa notícia é que essa 
insegurança está perto de acabar, 
pois o governador do Estado, Pe-
dro Taques, assumiu o compromis-
so de editar o decreto até o início 
de dezembro.
 
No dia 24 de outubro, um grupo 
de produtores pantaneiros e o pre-
sidente do Sistema Famato Nor-
mando Corral se reuniram com o 
governador para solicitar agilidade 
na edição do decreto. 
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A expectativa é de que com a regu-
lamentação os produtores consigam 
fazer limpeza de área e substituição 
de pastagens de baixo valor nutriti-
vo, por exemplo, sem as penalidades 
previstas atualmente. 
 
O setor produtivo rural sugere que 
a norma siga como modelo o decre-
to 14.273, de 2015, de Mato Grosso 
do Sul, que estabelece a exploração 
da atividade agropecuária nas áre-
as de uso restrito do Pantanal sem 
danos ambientais e com base nas 
recomendações técnicas de órgãos 
oficiais de pesquisa. Mas o docu-
mento deve levar em consideração 
as peculiaridades de Mato Grosso.
 
Normando Corral destacou que a 
regulamentação do uso das áreas de 
produção no Pantanal é um pleito 
antigo da Famato que vem sendo 
trabalhado em diversas reuniões.

NORMANDO CORRAL
Presidente do Sistema Famato 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO 
PANTANAL ESTÁ PERTO DE SER 
REGULAMENTADA

QUANDO O 
ASSUNTO 

É PRODUÇÃO RURAL 
E MEIO AMBIENTE, 
NORMALMENTE É 

TRATADO PRODUÇÃO 
VERSUS MEIO AMBIENTE, 

SENDO QUE O IDEAL 
É TRABALHARMOS A 
PRODUÇÃO E O MEIO 

AMBIENTE. PRECISAMOS 
DEIXAR DE LADO AS 

POSIÇÕES RADICAIS E 
PARTIR PARA UM DIÁLOGO 

CONSTRUTIVO

Presidente da Famato, Normando Corral, e produtores pantaneiros em reunião com o governador Pedro Taques
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FRENTE DOS PREFEITOS PANTANEIROS
O presidente da Famato, Normando Corral, sugeriu a criação de uma Frente Municipalista Pantaneira 
composta pelos parlamentares dos 15 municípios que fazem parte do Pantanal Mato-grossense. O ob-
jetivo é fortalecer a representação política da região e pressionar o governo para acelerar a publicação 
do decreto que regulamentará o uso do solo no Bioma Pantanal.

Os prefeitos de Cáceres, Francis Maris, e de Poconé, Tatá Amaral, acataram a ideia e se dispuseram a 
fazer a articulação com os demais prefeitos.
 
“Queremos melhorar o IDH do povo pantaneiro. Em função das leis proibitivas, a cada dia que passa 
a produtividade das fazendas está caindo muito. Não podemos trocar uma pastagem nativa por uma 
plantada, hoje, por exemplo”, informou o prefeito de Cáceres.

CARTA CAIMAN 
O presidente da Famato Normando Corral partici-
pou dia 21 de outubro do II Encontro Carta Caiman: 
Avanços. O evento aconteceu no Refúgio Ecológico 
Caiman, no município de Miranda, em Mato Grosso 
do Sul. A iniciativa foi do Instituto Socioambiental 
da Bacia do Alto Paraguai SOS Pantanal.
 
A Carta Caiman propõe um plano de trabalho para 
discutir e unificar ações entre os estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. O documento foi as-
sinado pelo presidente da República Michel Temer, 
o ministro do Meio Ambiente José Sarney Filho, o 
senador Pedro dos Santos Chaves, o governador 
de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja e um 
representante do governo de Mato Grosso.

Presidente da Famasul Mauricio Saito, diretor da Embrapa Pantanal Jorge Antônio 
Ferreira de Lara, Normando Corral e o produtor rural Hélder Höfig
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Em julho, por exemplo, a Fa-
mato promoveu, em parceria 
com a Embrapa Pantanal e 
o Senar-MT, uma rodada 
de palestras sobre o Bioma 
Pantanal. O objetivo era in-
formar aos produtores as 
tecnologias já desenvolvidas 
pela Embrapa e levantar as 
necessidades das proprieda-
des em áreas pantaneiras. A 
insegurança jurídica sobre o 
uso das áreas no bioma tam-
bém foi muito abordada nos 
encontros. 
 
“Quando o assunto é pro-
dução rural e meio ambien-
te, normalmente é tratado 
produção versus meio am-
biente, sendo que o ideal é 
trabalharmos a produção e o 
meio ambiente. Precisamos 
deixar de lado as posições 
radicais e partir para um di-
álogo construtivo”, destacou 
Corral. Ele abordou o as-
sunto no encontro da Carta 
Caiman, dia 21 de outubro, 
em Mato Grosso do Sul.
 
O secretário executivo da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
(Sema), André Baby, infor-
mou que o Estado está, des-
de o ano passado, estudando 
a elaboração do decreto. “Es-
tamos ouvindo todos para 
tomarmos a melhor decisão. 
Isso nos propicia fazer po-
líticas públicas sustentáveis 
para que o Pantanal tenha 
uma economia saudável, sus-
tentável e que cada vez mais 
ela possa ser reconhecida, 
não só como um patrimônio 
ambiental, mas também cul-
tural, de riqueza e de preser-
vação”, disse.
 
O governador Pedro Taques 
comunicou que o decreto 
será assinado em Poconé 
até dezembro. As próximas 
etapas incluem adequações 
e encaminhamentos para 
o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (Consema) 
e a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE).

NÚMEROS DA PRODUÇÃO NO PANTANAL
Mato Grosso tem 15 municípios que fazem parte do Pantanal, sendo nove 
deles com mais de 20% da presença do bioma no território. Os principais 
são Barão de Melgaço (100%), Cáceres (85%), Poconé (84%), Santo Antô-

nio de Leverger (62%), Porto Esperidião (41%), Nossa Senhora 
do Livramento (34%), Curvelândia (33%), Itiquira (23%) e 
Mirassol D’Oeste (21%).
 
Segundo o IBGE, estima-se que em 2017 a população do 
Pantanal em Mato Grosso seja de 215,64 mil habitantes, re-
presentando 6,4% da população total do Estado (3,34 milhões 

de habitantes).
 
Em relação às atividades econômicas, a pecuária é o grande 

destaque, com predominância da bovinocultura de corte. Mas 
culturas como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, aves e suínos 

também estão presentes nas áreas de planalto nos municípios panta-
neiros, mesmo que ainda de forma tímida.
 
Em 2016, a produção agropecuária na região contribuiu com a geração de 
23,66 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. A bovinocultura gerou 
12,92 mil empregos, sendo destes 5,29 mil diretos, 1,43 mil indiretos e 6,19 
mil induzidos. No mesmo período, a produção de soja estimulou a criação 
total de 9,52 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

PANTANAL DE
MATO GROSSO
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AGRIHUB NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 

O AgriHub marcou presença na Feira do Empreendedor promovida pelo Sebrae-MT, entre 
os dias 4 e 7 de outubro, em Rondonópolis. A participação contou com duas palestras 
e um “Desafio Agro” com duração de dois dias para que fossem encontradas soluções 

FAMATO EM AÇÃO

DISSEMINANDO 
CONHECIMENTO 

No dia 4 de outubro, a Famato foi à Corre-
gedoria-Geral da Justiça para tratar da cria-

ção de varas especializadas do agronegócio. 
A gestora do Núcleo Jurídico da Famato, Elizete 

Ramos, disse que a preocupação está na morosidade 
das decisões judiciais e, segundo ela, com a existência 
de varas especializadas, o setor terá mais segurança 
jurídica, com a uniformização das decisões e agili-
dade nos processos. A corregedora-geral de Justiça, 
desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o juiz da 3ª 
Vara Especial de Direito Bancário de Cuiabá, Jorge Ia-

O Sistema Famato esteve presente em quatro even-
tos promovidos por universidades de Mato Grosso 
em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrônomo 
(12/10). Com a palestra “Cenário da agricultura: de-

tecnológicas 
para pequenos 
produtores. Um 
espaço para o pro-
dutor aprender e discutir 
inovações tecnológicas e mercado foi 
montado e recebeu o nome de Esta-
ção Startup. O AgriHub é um projeto 
desenvolvido pela Famato, Senar-MT 
e Imea para identificar as necessida-
des dos produtores e os conectar a 
startups, mentores, empresas, pes-
quisadores e investidores.

felice, e a diretora do Instituto Brasileiro de Estudos 
Jurídicos e Multidisciplinares do Agronegócio (IBE-
JMA), Luciana Monduzzi, participaram do encontro.

safios e oportunidades em Mato Grosso”, o presidente 
do Sistema Famato, Normando Corral, abriu a 5ª Sema-
na de Agronomia de Tangará da Serra, promovida pela 
Unemat. A analista de Conjuntura Econômica do Imea, 
Sâmyla Cristina, falou sobre as “Perspectivas e Desa-
fios do Agronegócio" durante a I Semana da Agronomia 
da Faculdade de Quatro Marcos (FQM). A 4ª Semana 
Agronômica de Cáceres e a XXIV Semana da Agronomia 
da UFMT também tiveram o apoio da Famato.
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REPRESENTATIVIDADE NACIONAL

A formatura da quinta turma do projeto Futuros Produtores do Brasil acon-
teceu em outubro. O projeto desenvolvido pela Famato e pelo Senar desde 
2013 já formou 135 participantes. A turma 2017 contou com 29 jovens que 
participaram de quatro módulos com jornada de 80 horas incluindo pa-
lestras técnicas e vocacionais, dinâmicas em grupo, visitas técnicas em 

A 3ª edição do Dev.Agri, Hackathon do Agronegócio, aconteceu 
entre os dias 20 e 22 de outubro em Barra do Bugres. Dessa vez, 
durante 53 horas ininterruptas os participantes se debruçaram so-
bre os problemas que inviabilizam a estimativa da produtividade 
da cana-de-açúcar no município a fim de propor soluções para 
a falta de precisão da produtividade da cultura. O Dev.Agri é um 
evento da comunidade para o agro que visa aproximar soluções 
de problemas. Essa edição foi promovida pela Unemat em parceria 
com o Sindicato Rural de Barra do Bugres, a Barralcool e com o 
apoio da Famato, Senar-MT e Imea.

SUCESSÃO FAMILIAR

propriedades rurais de Mato Grosso, na empresa norte-americana Archer 
Daniels Midland (ADM), instalada em Santos, litoral de São Paulo, estação 
da Basf e a Casa Bugre em Campinas-SP e na Bolsa de Valores B3 (antiga 
Bovespa), em São Paulo. Durante os encontros, os jovens também desen-
volveram um projeto Agro Social. 

A convite da Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado 
Federal, a Famato participou como expositora de uma audi-
ência pública para debater o estágio atual de implementação, 
os impactos e as perspectivas de utilização do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR). Por sugestão do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente 
da comissão, a CMA analisa ao longo deste ano os instrumentos econômicos e 
financeiros disponibilizados pela União e aqueles presentes no Código Florestal, 
como o CAR, a Cota de Reserva Ambiental (CRA) e o Programa de Regularização 
Ambiental (PRA) para o desenvolvimento sustentável do país.
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10.FAMATO EM CAMPO

Considerada uma das maiores expedições pelas lavouras, o pro-
jeto Soja Brasil chega em Mato Grosso no próximo dia 20 de 
novembro. A primeira parada é em Campos de Júlio. Desta vez, a 
palestra realizada nas noites de evento terá como tema: “O futuro 
já chegou! O que a tecnologia tem para oferecer à agricultura”. Já 
as manhãs serão reservadas para o evento Conexão AgriHub.

Assim como nos anos anteriores, o Soja Brasil acontece em Mato 
Grosso em duas etapas. A primeira será em novembro e, além de 
Campos de Júlio, também acontecerá em Sapezal, Campo Novo 
do Parecis, Tangará da Serra, Diamantino, Sinop, Sorriso, Ipiranga 
do Norte, Tapurah e Nova Mutum. Já a segunda etapa, em janeiro 
de 2018 será em Porto Alegre do Norte, Querência, , Canarana, 
Água Boa, Gaúcha do Norte, Paranatinga, Primavera do Leste e 
Campo Verde. 

A novidade deste ano é o Conexão AgriHub que tem como pro-
posta conectar empresas de inovação com os produtores rurais de 
Mato Grosso. O projeto AgriHub é uma iniciativa da Famato, 
SENAR-MT e Imea.

O Conexão AgriHub será dividido em quatro momentos: aber-
tura, fala sobre o projeto, apresentação de cerca de três minutos de 
cada uma das empresas participantes e o último momento será 
reservado para a interação entre produtores rurais e empresas. 

PROJETO AGRIHUB – é uma rede de inovação com o objetivo de 
conectar produtores rurais às tecnologias desenvolvidas para o 
agronegócio. Um dos diferenciais do AgriHub é a iniciativa de 
conectar produtores rurais, empresas de inovação, pesquisadores 
e investidores que estejam em busca de possíveis soluções tecno-
lógicas às necessidades específicas do meio rural mato-grossense.
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SOJA BRASIL ACONTECE EM MATO GROSSO EM 
NOVEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018

SOJICULTURA
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O objetivo é discutir todas as dificuldades dos produtores rurais nesta safra
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11.FAMATO EM CAMPO

Manejo integrado de informações e tecnolo-
gias fundamentado nos conceitos de que as 
variabilidades de espaço e tempo influenciam 
nos rendimentos dos cultivos. É assim que se 
pode definir o a Agricultura de Precisão (AP). 
Considerada uma filosofia, tem como objetivo 
o gerenciamento mais detalhado do sistema 
de produção agrícola como um todo, não so-
mente das aplicações de insumos ou de mape-
amentos diversos, mas de todos os processos 
envolvidos na produção.

O termo engloba o uso das mais diversificadas 
tecnologias atuais para o manejo de solo, insu-
mos e culturas, de modo adequado às variações 
espaciais e temporais em fatores que afetam a 
produtividade das mesmas. A agricultura de 
precisão é o conjunto de tecnologias cujo obje-
tivo é aumentar a eficiência, com base no ma-
nejo diferenciado de áreas na lavoura.

Para se ter sucesso na Agricultura de Precisão é 
preciso ter profissionais qualificados para utili-
zar 100% do que as máquinas e equipamentos 
ofertam para o trabalho cotidiano. Engana-se, 
porém, quem pensa que a Agricultura de Pre-
cisão está relacionada apenas ao emprego de 
máquinas e tecnologias sofisticadas, pois este 
princípio de agricultura vai muito além disso.

A Agricultura de Precisão é definida com 
base nas tecnologias que permitem que ela 
seja realizada como Sistema de Posiciona-
mento Global (GPS) ou sistemas de taxa 
variável. Porém, tão importante quanto os 
dispositivos, é perceber que a informação 
usada ou coletada é o ingrediente chave 
para o sucesso do sistema. O conceito de 
agricultura de precisão se distingue da 
agricultura tradicional por seu nível de 

Um profissional qualificado utiliza 100% do que cada máquina pode oferecer

AGRICULTURA DE PRECISÃO GARANTE 
GERENCIAMENTO MAIS DETALHADO DA LAVOURA

INOVAÇÃO
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ção e controle das atividades, dos gastos e 
produtividade em cada área. O emprego da 
diferenciação já ocorre na divisão e locali-
zação das lavouras dentro das proprieda-
des, na divisão dos talhões ou piquetes, ou 
simplesmente na identificação de “man-
chas” que diferem do padrão geral. A partir 
dessa divisão, o tratamento diferenciado 
de cada área já está dentro do conceito de 
Agricultura de Precisão.

manejo. Em vez de administrar uma área 
inteira como uma única unidade, o manejo 
é adaptado para pequenas áreas dentro de 
um campo.

É importante destacar que a Agricultura de 
Precisão não está relacionada somente ao uso 
de ferramentas de alta tecnologia, pois os seus 
fundamentos podem ser empregados no dia 
a dia das propriedades pela maior organiza-

Semanalmente o SENAR-MT 
discute um assunto do agronegócio

 Para saber o que está em pauta visite o Blog do SENAR-MT 
senarmtblog.wordpress.com

ou o Canal do Youtube da Instituição
https://www.youtube.com/user/MtSenar
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específicas que só ele poderá res-
ponder com exatidão”, orienta o 
presidente da Famato, Normando 
Corral”. 

Para resguardar a confiabilidade das 
informações, que serão usadas ex-
clusivamente para fins estatísticos, 
os produtores que responderem à 
pesquisa estarão amparados pela Lei 

PRODUTOR, AJUDE O BRASIL A TRAÇAR UMA 
RADIOGRAFIA DO CAMPO 
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ãoAté fevereiro de 2018 o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
vai realizar nos municípios brasileiros o 
Censo Agropecuário 2017. A pesqui-
sa busca conhecer a realidade das pro-
priedades rurais de cada localidade do 
país. Quantos vivem no campo, como 
vivem e o que produzem são algumas 
das questões que estão sendo levanta-
das no novo censo, que deve traçar um 
perfil detalhado da atividade rural no 
Brasil. Os resultados vão ajudar a defi-
nir as políticas voltadas ao setor para a 
próxima década.

A Famato apoia a iniciativa e orienta 
os produtores e Sindicatos Rurais do 
estado a colaborarem com as informa-
ções. Para cada produtor, o recenseador 
tem 42 perguntas básicas. Mas, depen-
dendo da diversificação da propriedade, 
elas podem passar de 100. A intenção é 
traçar um perfil detalhado da produção 
e das famílias que vivem no campo. A 
pesquisa pode demorar de 30 minutos 
a 1h30. 

“O ideal é que o próprio produ-
tor rural atenda ao recenseador 
do IBGE, pois há perguntas bem 

nº 5.534, de 14/11/1968, que dis-
põe sobre o sigilo das informações.

Para facilitar a identificação das pes-
soas que estão aplicando a pesquisa 
nas propriedades, cada profissional usa 
um colete azul do IBGE, boné, crachá, 
o aparelho para fazer a pesquisa, que 
é parecido com um celular, e também 
porta um documento oficial com foto.


