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EDITORIAL

De onde vem a inovação
Para a Emater, inovar significa encontrar 

um jeito melhor, mais eficiente e sustentável 
de fazer o que já está sendo feito. Assim, para 
nós, não existe um setor da economia que 
tenha mais experiência em inovar do que o 
meio rural. 

É claro que a tecnologia é um dos prin-
cipais produtos para inovação. Mas, acredita-
mos que é o empreendedorismo do produtor 
rural, sua vocação para o novo, sua capaci-
dade de ousar, de arriscar e de ser bem-suce-
dido, que fazem da agropecuária o setor que 
mais cresce e inova no Brasil. 

Inovar significa entregar à sociedade o 
primeiro complexo de laboratórios do setor 
público do estado destinado ao desenvolvi-
mento de tecnologias para o campo. Signifi-
ca organizar a família e a comunidade para 
beneficiar frutas, entre outros produtos, e 
aumentar a renda de todos. Significa garantir 
alimento verde para o gado por mais tempo e 
ter produção e produtividade melhores. Esses 
são alguns dos exemplos de inovação que o 
leitor encontra nas próximas páginas. 

Mesmo com tantos avanços e exem-
plos de sucesso, temos a convicção de que 
há muito a ser feito. O investimento em ciên-
cia, tecnologia e inovação seja em seu desen-
volvimento, seja em sua transferência para o 
produtor rural por meio da assistência técnica 
e extensão rural, não pode parar. Mas, assim 
como sabemos de onde vem a inovação, te-
mos a certeza de que a força que a impulsio-
na não irá esmorecer. 

Boa leitura,

Os editores. 

EXPEDIENTE
A Inova Rural é uma publicação da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) 
que tem como objetivo difundir assuntos 
relacionados à agropecuária goiana.

INOVA 
RURAL
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Como se faz?
DIÁLOGOS

A composteira caseira é um mecanismo simples e barato para a transformação do lixo (resíduo) or-
gânico produzido em sua casa em um adubo de excelente qualidade. Além de ajudar na conservação 
do meio ambiente, o uso da composteira caseira pode ser uma interessante ferramenta de educação 
ambiental para adultos e crianças, nas escolas e em casa. 

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

3 baldes de plástico com tampa 
1 torneira de PVC de ½’
40 cm de cano PVC (cortado ao 
meio) de ½’
1 flange de PVC de ½’
1 joelho (conexão) de PVC de ½’
10 parafusos com porca (para 
vedação)
Epoxi ou silicone para vedação
1 pedaço de carvão vegetal tri-
turado
1 chumaço de algodão

PASSO A PASSO

1) No Balde 1 deverão ser feitos 
vários furos de 6 mm na tampa, 
com 2 cm de distância entre si, 
e no balde deverá ser encaixada 
a torneira, a 3 cm da base.
2) No Balde 2 devem ser cor-
tados a tampa e o fundo, para 
permitir a passagem dos resí-
duos.
3) No Balde 3 cortar o fundo e 
instalar a flange com os dois 
pedaços de cano de 20 cm uni-
dos pelo joelho (conexão).
4) Na saída de ar, inserir Algo-
dão / Carvão triturado / Algo-
dão, fazendo um filtro.
5) Os baldes devem ficar em-
pilhados; entre os baldes 1-2 e 
2-3 e devem ser colocados cin-
co jogos de parafuso e porca 
para a junção da tampa com o 
balde de cima.
6) Usar epoxi ou silicone para 
vedação entre os baldes 1-2 e 
2-3.

COMO USAR A COMPOSTEIRA

Antes de iniciar o uso da com-
posteira, coloque uma camada 
de 5 cm de matéria seca (serra-
gem, palha ou aparo de grama) 
no fundo do Balde 2, para ajudar 
no processo de decomposição. 
Nos Baldes 3 e 2 serão coloca-
dos os resíduos orgânicos. Para 
equilibrar o composto, acres-
cente uma camada de matéria 
seca para cada camada de ma-
téria orgânica.

Compostagem case i ra

Fonte: Adaptado do documento 
“Como monta uma compos-
teira caseira”, de Edilson Braga 
Rodrigues e Julia Stuchi, publi-
cado pela Embrapa Amapá.

IMPORTANTE!

Não se deve colocar na 
composteira:
• resíduos animais (carne 
vermelha, frango, peixe, 
frutos do mar);
• restos de óleo de fritura;
• alimentos gordurosos ou 
muito salgados;
• grandes quantidades de 
cascas de laranja e limão.
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Como diz
a Lei

 

Verdade ou
Mentira?

Aposentadoria 
Rural

 Trabalhadores rurais 
com 15 anos ou mais de ati-
vidade profissional, com ida-
de mínima de 55 anos para 
mulheres e 60 anos para ho-
mens, têm direito a solicitar a 
aposentadoria junto ao Insti-
tuto Nacional de Seguro So-
cial (INSS). O benefício tem 
valor de um salário mínimo e 
pode ser solicitado em qual-
quer agência do INSS. 
 A aposentadoria ru-
ral é regulada pelo artigo 48, 
parágrafos 1º e 2º, e pelo 
artigo 143 da Lei 8.213/91. 
Para solicitar o benefício, é 
necessário apresentar docu-
mentos que comprovem o 
exercício da atividade rural. 
Entre os documentos aceitos 
pelo INSS estão comprovan-
te de cadastro no Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), do-
cumentos fiscais relativos à 
entrega de produção rural à 
cooperativa agrícola e cópia 
da declaração de imposto de 
renda, com indicação de ren-
da proveniente da comercia-
lização de produção rural.
 Os documentos de-
vem ser apresentados acom-
panhados de formulário es-
pecífico disponível no site 
do INSS. Para mais informa-
ções, acesse: https://bit.ly/
2C6r6fM.

consumo humano e desseden-
tação animal, a outorga para a 
atividade rural é imediatamen-
te suspensa para que a cidade 
continue sendo abastecida. Ou 
seja, o produtor rural é o primeiro 
a fechar a “torneira” da irrigação, 
sendo, portanto, um contribuin-
te na manutenção do abasteci-
mento urbano.
 Vale destacar ainda que 
o Conselho Nacional de Recur-
sos Hídricos (CNRH) define que 
o volume de água que mantém 
a “vazão mínima do corpo de 
água” é “inoutorgável”, ou seja, 
nunca é destinado a qualquer 
uso múltiplo. 
Portanto, é mentira que a irriga-
ção agrícola prejudica o abaste-
cimento das cidades. 
Fonte: Adaptado do documento “Fatos & Mitos sobre a 
agropecuária brasileira”, publicado pela Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA).

 A Lei das Águas 
(9433/97) estabelece que “o uso 
prioritário dos recursos hídricos 
é o consumo humano e a des-
sedentação de animais”. Assim, 
somente o que excede, o uso 
prioritário e a vazão ecológica, 
está disponível para os outros 
“usos múltiplos”. Este excedente 
é outorgável e pode ser utilizado 
pela atividade agropecuária. 
 Do volume de água ex-
cedente disponível para usos 
múltiplos, 70% são outorgados 
à atividade agropecuária. Esse 
índice é resultado da baixa taxa 
de retorno aplicada ao uso da ir-
rigação, que faz parte do ciclo hi-
drológico. Quando considerado 
tal retorno, esse índice cai para 
46%.
 Quando é necessário 
priorizar o uso da água para 
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Mais saber
PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO 

AGROSSILVIPASTORIL EM SISTEMAS INTEGRADOS

A IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA PREJUDICA 
O ABASTECIMENTO DAS CIDADES? 

A Uni-Anhanguera oferece em Goiânia o curso de pós-
graduação em Produção Agrossilvipastoril em Sistemas 
Integrados. A capacitação tem como objetivo preparar 
profissionais para implantar e conduzir sistemas integrados 
de produção, com foco na sustentabilidade dos negócios 
rurais e da utilização de recursos ambientais. Agrônomos, 
zootecnistas, médicos-veterinários,biólogos, gestores 
ambientais, administradores de empresas, entre outros 
profissionais de nível superior, pode se inscrever no curso.
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T E C N O S H O W 2019

9 a 12 de abri l  de 2019 – Rio Verde/GO

 
 

Considerada a maior feira de tecnologias para o setor agropecuário do Centro-Oeste, a Tecnoshow 
Comigo chega à sua 18ª edição em 2019. O evento é gratuito e reúne mais de 500 expositores de má-
quinas, sementes e outros insumos em cinco dias de atividade.
 
Informações: www.tecnoshowcomigo.com.br

AgroTecnoleite 2019

22 a 24 de Maio de 2019 – 
Morrinhos/GO
Com um número crescente de 
visitantes e expositores a cada 
ano, a AgroTecnoleite  Complem 
de 2019 promete apresentar 
novas e mais eficientes tecno-
logias de produção de leite. Re-
alizada numa das regiões de ba-
cias leiteiras mais importantes 
do Estado, o evento já se tornou 
o mais importante do segmento. 

Agenda Agropecuária

Agro Centro-Oeste Familiar 2019

29 de maio a 1º de junho de 
2019 - UFG, Goiânia/GO
A Agro Centro-Oeste Familiar 
chega a 2019 com a participa-
ção tradicional de pequenos e 
instituições parceiras de peso, 
como UFG, Sebrae, Emater, 
UEG, Embrapa, Incra, Fetraf e 
outras. O evento reúne venda de 
produtos da agricultura familiar, 
palestras, cursos, prêmios e 
seminários sobre este setor da 
agropecuária. 

2º Congresso Luso-Brasileiro 
de Horticultura

 
22 a 25 de maio de 2019 – 
Goiânia/GO
Realizado a cada dois anos, o 
Congresso Luso-Brasileiro de 
Horticultura busca promover 
troca de experiências, pesqui-
sa, inovação e conhecimento 
na área de cultivo de hortaliças 
entre profissionais e agriculto-
res brasileiros e portugueses. 
O evento tem como tema “Pes-
quisa e Inovação em Diálogo 
com as Empresas”.
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Fonte: CONAB - Calendário de Plantio e Colheita de Grãos no Brasil

Calendário Agropecuário - Goiás

Documento Técnico - Comercialização de Madeira no Estado 
de Goiás
 Para onde vai a produção de madeira do Estado de Goiás 
e quais os tipos de empresas demandam este produto? Essa 
e outras questões são respondidas em Documento Técnico 
produzidos pela Emater Goiás. A publicação trata ainda sobre 
como um dos principais sistemas de produção agropecuária 
integrada, o sistema iLPF, tem contribuído para o crescimento 
do mercado de madeira. O documento tem como objetivo 
munir técnicos e produtores de informações para a eficiência do 
planejamento de uma das principais etapas mais importantes 
da produção de madeira: a comercialização.

Reprodução

Solicite o recebimento do Documento Técnico pelo 
endereço contato@emater.go.gov.br ou acesse a 

publicação no site www.emater.go.gov.br 

LançaMento editoriaL

AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA

DOCUMENTO TÉCNICO:
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA NO ESTADO 
DE GOIÁS

 O Brasil é um dos principais deten-
tores de recursos florestais abundantes.  

 O país possui a segunda maior co-
bertura florestal do mundo. O Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) estima que a 
maioria dessa cobertura tem potencial 
produtivo. Em decorrência disso, o país 
desenvolveu uma estrutura produtiva 
complexa no setor florestal, incluindo as 
florestas plantadas, especialmente com 
pinus e eucaliptos (SFB, 2017).
 De acordo com os dados da pesqui-
sa sobre produção da extração vegetal e 
da silvicultura, do IBGE (2015), Goiás não 
possui uma produção relevante no con-
texto nacional de carvão vegetal, madeira 
em tora e outros produtos silvícolas, com 
exceção da lenha. O estado tem uma área 
de 186,9 mil hectares de área plantada, o 
que equivale a 0,55% do território goiano 
e 2,3% da área de florestas plantadas bra-
sileiras. Nesse ano, o estado produziu 3,4 
milhões de metros cúbicos de lenha, o que 
equivalia a 6,3% da produção nacional, 
com destaque para a lenha de eucalipto. 

Apesar disso, Goiás tem um peso razoá-
vel (1,9%) na extração da madeira em tora 
de eucalipto para outras finalidades. Mas 
para onde vai esta produção? Quais tipos 
de empresas demandam este produto?
 Estas são algumas das perguntas 
que este documento pretende responder, 
além de destacar uma das principais eta-
pas e agentes desse mercado, a Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), um dos 
programas de pesquisa da Emater . 
 Além disso, a maior parte dos estu-
dos que tratam do Sistema iLPF, abordam 
os aspectos para dentro da porteira, como 
o diagnóstico, instalação e a condução 
da unidade. Contudo, sabe-se que uma 
das etapas mais importantes referente ao 
projeto diz respeito à comercialização da 
produção. Neste sentido, esta nota focali-
za na comercialização de um dos produtos 
provenientes da iLPF, a madeira, pois além 
de ser o produto com o maior prazo de ela-
boração, dentre as três atividades, é o que, 
na média, o produtor tem menos experi-
ência de mercado.

Ed. 01 - Ano I - Abril de 2018

1 Gerente de Inteligência Territorial (GIT) da Emater. Doutor em Economia pela UnB. 
guilherme-ro@emater.go.gov.br
2 Assessor Especial da Emater. Doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás. 
fernandomsbl@emater.go.gov.br
3 Pesquisador do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (SEGPLAN/Governo de Goiás). 
Mestre em Estatística. alex-frl@segplan.go.gov.br
4Consultar http://www.emater.go.gov.br/w/12286

  

INTRODUÇÃO

Guilherme Resende Oliveira¹, Fernando Moreira de Araújo² e Alex Felipe Rodrigues Lima³  

CULTURA  PLANTIO COLHEITA 
Feijão (1ª safra) Outubro a Dezembro Janeiro a Março 
Feijão (2ª safra) Janeiro a Março Abril a Junho 
Feijão (3ª safra) Abril a Junho Julho a Setembro 
Girassol Fevereiro a Março Junho a Julho 
Milho (1ª safra) Outubro a Dezembro Março a Junho 
Milho (2ª safra) Janeiro a Março Junho a Agosto 
Soja Outubro a Janeiro Janeiro a Abril 
Sorgo Fevereiro a Abril Junho a Agosto 
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RADAR

Construção da Unidade de 
Beneficiamento de 
Sementes (UBS)

 

Já está sendo finalizada a Uni-
dade de Beneficiamento de 
Sementes (UBS), na Estação 
Experimental da Emater em 
Araçu. As obras do galpão fo-
ram concluídas e o espaço pas-
sa pelas últimas avaliações. A 
unidade irá realizar o processo 
de seleção de grãos, e todos os 
procedimentos até a venda das 
sementes. A inauguração está 
prevista para o inicio de 2019. 

Construção do novo Centro de 
Inovação Rural 

Além do complexo de laboratórios, a Emater 
conta com mais duas obras em andamento 
na cidade de Goiânia. A novidade está na re-
forma do centro de treinamento e na cons-
trução da nova sede. O centro de inovação 
rural irá abrigar um auditório, salas didáti-
cas, biblioteca, um refeitório e hospedagem. 
Enquanto isso, a nova sede receberá toda a 
parte administrativa da Emater. A previsão de 
entrega das obras é para outubro de 2019. 

Emater desenvolve aplicativos para comuni-
cação entre técnicos e produtores

O app EMATER MOBI é mais uma novidade produzida 
para comunicação entre técnicos e produtores. Sen-
do dois aplicativos diferentes, o sistema destinado aos 
produtores contará com as opções de consulta, infor-
mações e acesso direto a Emater. Já a plataforma dos 
técnicos, permitirá o agendamento de visitas, eventos, 
e irá possibilitar uma comunicação mais rápida e efi-
ciente com o produtor. O lançamento foi realizado em 
dezembro de 2018.
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Emater realiza reativa-
ção da unidade de pisci-
cultura de Anápolis 

Já foi finalizada a revitalização 
da Unidade de Pesquisa em Pis-
cicultura, na cidade de Anápolis. 
A obra, que fica na Estação Ex-
perimental local, conta com 36 
tanques e dois laboratórios de 
pesquisa. A reforma da unidade 
tem como objetivo a produção 
de peixes para agricultura fami-
liar. A ideia é que os mini e pe-
quenos produtores aprendam a 
técnica de criação por meio de 
tanques escavados. A entrega 
da unidade está prevista para o 
mês de dezembro de 2018. 

Novo site da Emater traz 
modernidade, aliada a 
maiores recursos 

A Emater conta com mais uma 
novidade para 2019. Ainda no 
início do ano, a Agência de Ino-
vação Rural lançará seu novo 
site. A plataforma conta com 
ferramentas mais modernas, 
que possibilitarão aos internau-
tas maior conhecimento so-
bre os assuntos relacionados 
a agência. O novo mecanismo 
permite o acesso a notícias ge-
rais da Emater, calendário de 
eventos, programas, projetos, 
central de atendimento, notícias 
e outras inúmeras opções. 
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Unidade referência
 

 Considerada referência na 
região Norte do estado de Goiás, a 
Estação Experimental da Emater de 
Porangatu trabalha com o desenvol-
vimento de diversas cultivares e pro-
jetos de importância para a região 
norte.
 Entre os trabalhos desenvolvi-
dos, o de maior visibilidade tem sido 
a busca por produtos que sejam mais 
tolerantes ao déficit hídrico e às altas 
temperaturas que incidem na região. 
O sucesso do estudo possibilitará que 

Responsável por organizar semanalmente a Feira do Pro-
dutor Rural, a atuação Central de Associações de Produto-
res Rurais e Agricultores Familiares de Itapuranga (Caprafi) 
é destaque no município. Às quintas-feiras, a partir das 17h, 
moradores da cidade vão até à praça central para adqui-
rir os mais diversos alimentos produzidos por agricultores 
familiares do município. Além da Feira, a Caprafi realiza 
reuniões e discussões de assuntos do interesse do produ-
tor com o objetivo de buscar soluções para as famílias do 
campo, com apoio da Emater. 

 Emater Goiás e a Faculdade de Anicuns formalizaram 
parceria para oferecer curso pós-médio em Agropecuária, tam-
bém chamado de curso sequencial, para pessoas que concluí-
ram o ensino médio e desejam se profissionalizar como técnicos 
na área rural.  A formação tem duração de 2 anos e proporciona 
matérias teóricas e práticas direcionadas às rotinas de ativida-
des agropecuárias, como bovinocultura, manejo de pastagem, 
preparação de solo e regulagem de máquinas agrícolas.  
 O termo de cooperação entre as instituições define que 

produtores que se encontram em áreas de regime pluviométrico escasso consigam desenvolver suas 
lavouras com maior facilidade. A Estação conta ainda com uma Unidade do Sistema Integração Pecu-
ária Floresta (IPF), de 10 hectares.
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a Emater disponibiliza o técnico da Unidade Local de Anicuns para ministrar 20 horas/aula aos estu-
dantes do curso, com aulas práticas na Estação Experimental de Araçu. As aulas já foram iniciadas e 
interessados podem procurar a Emater no município pelo telefone  (64) 3564-1505.

DESTAQUES

Caprafi - Central realiza feira que movimenta 
Itapuranga semanalmente

Estação Experimental de Porangatu - Entre os experimentos da Uni-
dade encontra-se a cultura de arroz

organização ModeLo

Faculdade de Anicuns - Termo de 
cooperação foi assinado em junho
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Menos ideoLogia, Mais 

inovação
atuar mediante execução de 
um planejamento mercadoló-
gico sistemático”. O presidente 
da John Deere no Brasil, prefere 
não caracterizar pequeno agri-
cultor ou agricultor familiar, e 
coloca que o principal desafio 
das lideranças políticas na atu-
alidade é criar oportunidades 
para o agricultor de alto valor 
agregado, e que possa ter aces-

so a tais tecnologias e coorde-
nar o planejamento do cultivo à 
comercilaização, alicerçado nas 
tendências de mercado. À Ino-
va Rural, Herrmann, que tam-
bém é agrônomo e membro do 
Conselho de Gestão da Emater, 
fala ainda sobre falsas notícias 
no meio rural, e oportunidades 
otimistas para jovens no meio 
rural.

Gilmara Roberto
comunicacao@emater.go.gov.br

Presidente da unidade brasileira 
de uma das mais importantes 
empresas do setor agropecuá-
rio do mundo, Paulo Herrmann 
é categórico ao analisar o fu-
turo do agronegócio no país ”é 
preciso investir no desenvolvi-
mento da tecnologia, além de 

Paulo Herrmann – Presidente da John Deere Brasil

ENTREVISTA
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A inovação tem sido um tema 
recorrente quando se fala no 
setor agropecuário. O que sig-
nifica, na sua opinião, inovar 
no meio rural e como é possí-
vel promover essa mudança?

Quando a gente fala em inova-
ção e criatividade, falamos em 
quebrar paradigmas e fazer as 
coisas de maneira diferente. A 
inovação é uma consequên-
cia do novo processo de edu-
cação e requer priorização de 
recursos para gerar resultados 
que agregará de valor. Um bom 
projeto focado no mercado 
conseguirá com certeza atin-
gir a inovação. Apoio do setor 
privado tem a obrigação de 
apoiar boas iniciativas, como 
estão sendo encaminhadas e 
conduzidas pela atual gestão 
da Emater. 

“Vejo de maneira 
simplificada que 

existem dois tipos 
de agricultura: a 

agricultura de esca-
la e a de alto valor 

agregado”
O senhor tem falado sobre 
como se posicionar diante de 
más notícias e de notícias fal-
sas que possam prejudicar a 
motivação e produtividade no 
meio rural. Esse discurso ne-
gativo tem contaminado pro-
dutores?
 
Os agricultores falam sobre 
problemas do clima e também 
de preços, mas de maneira ge-
ral, não vejo segmento mais 
otimista e mais corajoso que o 

setor do agronegócio. No que 
se refere às “fake news”, ou 
seja, as notícias que tem se-
gundas ou más intenções, ava-
lio que elas sempre existiram. 
Sempre existiu burburinhos, 
fofoca e o que temos agora é 
a maneira moderna de fofoca. 
O que acontece é que falam 
inverdades no formato eletrô-
nico. 

O senhor defende que o cam-
po precisa ser visto sem as 
ideologias e distinções que 
dividem o setor entre agricul-
tura familiar e agronegócio. 
Como é possível superar essa 
divisão?

Fora da ideologia, vejo de ma-
neira simplificada que existem 
dois tipos de agricultura: a agri-
cultura de escala e a de alto va-
lor agregado. Essa agricultura 
de escala é a das commodities, 
de grande extensão que pro-
duzem alimentos simples que 
tem baixo valores agregado, 
como soja e milho. Ela se de-
senvolve num ambiente alta-
mente competitivo, em grande 
volume, onde se ganha pouco 
por unidade e muito no volume. 
A outra agricultura é a de alto 
valor agregado. Trata-se da-
quela agricultura em que você 
ganha mais sobre uma produ-
ção menor. É a agricultura viva, 
de frutas, legumes, hortaliças, 
tomate, morango, rosas, es-
sências e ervas aromáticas, 
por exemplo. São produtos em 
que não é preciso plantar 100 
hectares, já que são produtos 
de alto valor agregado onde 
um hectare já pode ser sufi-
ciente para garantir renda. Um 
hectare de produção de rosas, 
por exemplo, equivale à ren-
tabilidade de 100 hectares de 
soja, o que equivaleria a cerca 
de 50 mil dólares/ano. Avalio 

que qualquer outra discussão é 
ideológica. É esse meu enten-
dimento.

“Acho que o desa-
fio das lideranças 
políticas é levar a 

conectividade para 
o campo. Quando 

isso acontecer, esse 
“gap” de educação 
e informação será 

minimizado”
 

Dentro desta perspectiva, o 
que é possível fazer para in-
centivar a inovação na área da 
pequena agricultura de alto 
valor agregado? Existe tecno-
logia disponível para o setor?

Sim. A John Deere, por exem-
plo, tem uma linha completa de 
produtos que atende do  gran-
de ao pequeno produtor. Na pe-
quena produção existem dois 
grandes desafios no que se re-
fere à tecnologia. O primeiro é 
o zoneamento agroclimático, já 
que cada região tem uma apti-
dão. É preciso fazer um zonea-
mento detalhado no Brasil para 
que a pequena propriedade 
possa investir em tecnologia 
de maneira mais confiável. Em 
segundo lugar, é preciso estru-
turar o mercado consumidor 
na ponta. Não adianta um agri-
cultor produzir morango em 
escala e não ter quem com-
pre. Não adianta produzir ro-
sas e vender somente nos Dia 
das Mães, Dia dos Namorados 
ou Dia de Finados, quando as 
pessoas compram mais ro-
sas. O grande desafio é realizar 
um planejamento e estruturar 
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a comercialização. Existe tec-
nologia para produzir qualquer 
coisa no Brasil. O desafio da 
pequena produção de alto valor 
agregado é como estruturar a 
cadeia completa, da produção 
ao consumo. 

O que o Estado Brasileiro 
pode fazer pelo meio rural, 
tendo em vista os problemas 
enfrentados pelo campo nas 
áreas de saúde, educação e 
outros direitos básicos?

Acho que o brasileiro já enten-
deu de que nossa vocação é a 
agricultura e a pecuária. Nós 
temos o maior rebanho comer-
cial de gado do mundo inteiro. 
Somos o exportador núme-
ro um de frango e de porco e 
este ano seremos os maiores 
produtores de soja e por aí vai. 
Agora a função do estado é de 
estruturar o apoio e criar con-
dições, e não interferir ou ge-
renciar o negócio. Acho que o 
desafio das lideranças políticas 
é levar a conectividade para o 
campo. Quando isso acontecer, 
esse “gap” de educação e infor-
mação será minimizado. Com 
relação a questões de saúde e 
segurança, vejo que esse é um 
problema crônico no Brasil e 
precisará ser enfrentado pelo 
próximo governo.

Como o senhor avalia que o 
próximo governo deve agir em 
relação ao setor agropecuá-
rio?

Acredito que precisamos de 
um governo independente e 
ético que restabeleça a ordem 
e que faça com que as pesso-
as acreditem novamente que 
trabalhar vale a pena. Enquan-
to tivermos a filosofia de que é 
mais fácil depender do Estado, 
o país nunca vai ser reconheci-
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PAULO HERRMANN 
INDICA PARA 

LEITURA 

GUERREIROS NÃO NASCEM 
PRONTOS

Autor: José Luiz Tejon

Editora: Gente

Gênero: Inspiração/Carreira  e 
Gestão

N° de páginas: 192 

A obra indicada por Paulo 
Herrmann fala de lutas de per-
sonalidades históricas como 
Nelson Mandela, Madre Tere-
sa, Juscelino Kubitschek e o 
maestro João Carlos Martins. 
Os relatos buscam ensinar 
sobre superação e estratégia 
que podem ser aplicados nas 
áreas de empreendedorismo, 
educação e mesmo na jornada 
pessoal do leitor. 

“Recomendo porque mos-
tra que somos todos capa-
zes de vencer obstáculos em 
nossas batalhas pessoais ou 
profissionais. A obra reforça 
a importância de fazermos 
escolhas inteligentes, desen-
volvendo nossos talentos, co-
nhecimento e autoconfiança” 
– Paulo Herrmann

do como eficiente e competiti-
vo no mundo global. 

O senhor vem de uma famí-
lia de produtores rurais do 
interior do Rio Grande do Sul 
e hoje ocupa a presidência 
da unidade brasileira de uma 
das mais importantes empre-
sas do setor agropecuário do 
mundo. O que o senhor diria 
para os jovens do campo que 
não veem oportunidade no 
setor agropecuário e buscam 
subempregos em outras áre-
as?  

A realidade na minha época e 
a realidade dos jovens de hoje 
são totalmente diferentes. Hoje 
o campo já tem acesso a ener-
gia elétrica, celular e toda essa 
comunicação que não existia 
há 40 anos atrás. Em primeiro 
lugar, digo para o jovem que 
vem de uma família de agricul-
tores e agropecuarista que foi 
trabalhar na cidade, é que vol-
te. Existe muito mais oportu-
nidade administrando os bens 
da família do que na cidade. 
Em segundo, digo que ajude a 
trazer novidades para campo 
a partir da conectividade no 
sentido de ajudar a processar 
dados e transformar a infor-
mação porque ainda é neces-
sário um salto em termos de 
desenvolvimento e uso de tec-
nologia de maneira eficiente. 
E, finalmente, nós precisamos 
repor a mão de obra. Boa parte 
da população que saiu do cam-
po não vai voltar, e a tecnologia 
não é o suficiente para substi-
tuir o trabalho. O campo preci-
sa de cabeças jovens para se-
rem incorporadas com a mão 
de obra existente, para que a 
gente possa alimentar não só 
a população brasileira, mas a 
população mundial.
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Larissa Andrade
comunicacao@emater.go.gov.br
 
 A tecnologia dos Veí-
culos Aéreos Não Tripulados 
(Vants), popularmente conheci-
dos como drones, recentemen-
te deslumbrou a todos com a 
possibilidade de fazer imagens 
aéreas de forma direcionada e 
precisa com melhor mobilidade 
e de maneira mais acessível. A 
princípio com destaque no setor 
de entretenimento, os drones 
ganharam espaço e passaram 
a ser utilizados em diversas áre-
as, entre elas a agropecuária.
 O equipamento já é uti-
lizado na zona rural para ava-
liar nível de produtividade da 
lavoura, medição de área e le-

vantamento da quantidade de 
plantas. No entanto, estudos di-
recionados para diagnóstico de 
doenças em plantações ainda 
são pioneiros. Se apropriando 
dos benefícios desta tecnolo-
gia, a Emater realizou parceria 
com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e com 
o centro especializado em hor-
taliças da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) em um projeto de pesquisa 
que utiliza Vants no diagnóstico 
de doenças na cultura de toma-
te industrial. 
 A escolha do fruto deu-
-se principalmente pelo con-
senso de que o tomate é uma 

das culturas que mais utiliza 
defensivos no combate a pra-
gas e doenças. Além disso, Goi-
ás é responsável por cerca de 
80% da produção nacional.

Experimento

 O pesquisador da Ema-
ter Lino Borges explica que o 
experimento desenvolvido por 
ele na horta da Faculdade de 
Agronomia da UFG consiste no 
cultivo de uma área com mudas 
de tomate que contém concen-
tração de doença em vários es-
tágios. Foram tiradas fotos de 
forma presencial com foco em 
duas patologias: Xanthomonas 
e Septoria. A partir disso, foi 
utilizado o drone para realizar 
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TECNOLOGIA E INTERNET

Emater e parceiros desenvolvem pesquisa para diagnóstico de doenças na cultura do tomate com uso de Vants

Drone alça novos voos
 para o campo
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o assessoramento remoto, ou 
seja, fazer voo até o local e co-
letar imagens que permitiram 
diagnosticar qual doença esta-
va presente na lavoura e qual 
seu estágio de desenvolvimen-
to. “Através de um software de 
fotogrametria já conseguimos 
realizar o diagnóstico antecipa-
do de doenças com detalhes, 
como se estivéssemos presen-
te na área”, declarou Borges.
 O pesquisador da Ema-
ter afirma que o trabalho é di-
recionado para a agricultura de 
precisão, ou seja, utiliza dados 
detalhados de uma área com 
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o objetivo de melhorar a ren-
tabilidade para o produtor. A 
pesquisa desenvolvida vai per-
mitir ao agricultor diminuir uso 
de insumos em sua plantação 
e, consequentemente, o custo 
de produção, além de reduzir 
o impacto ambiental. Os vants 
vão possibilitar identificar a área 
específica da lavoura que está 
sendo afetada pela doença e 
aplicar defensivos somente nas 
plantas contaminadas e não 
em toda a plantação, como é 
feito atualmente. 
 No entanto, a tecnolo-
gia ainda possui um valor alto 

O pesquisador Lino Borges explica que tecnologia auxilia na diminuição do uso de defensivos

para ser adquirida pela maioria 
dos produtores. Um drone com 
recursos básicos, como uma 
câmera fotográfica e GPS inte-
grados, custa em torno de R$20 
mil. Em função do alto custo, a 
maioria dos agricultores con-
trata empresas especializadas 
de consultoria agronômica que 
realizam esse tipo de prestação 
de serviço. O objetivo da Emater 
é facilitar o acesso a essa tec-
nologia para pequenos empre-
endedores rurais, por meio do 
assessoramento técnico com 
utilização de drones.
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MONITORAMENTO DEVE COBRIR 
TODO O ESTADO

A mesma parceria entre Emater, Fapeg, UFG e Embrapa Hortaliças vai viabilizar a 
expansão do projeto de diagnóstico de doenças na cultura do tomate com uso de 
drones. A professora do curso de agronomia da UFG e coordenadora do projeto, Aba-
dia dos Reis Nascimento, explica que um segundo trabalho está sendo desenvolvido 
entre as instituições parceiras. Na nova proposta será adquirido um Vant pela UFG, 
com o qual a Agência vai realizar o monitoramento e diagnóstico de toda a área do 
vegetal plantada em Goiás. Para isso, “técnicos da Emater de todo o Estado irão 
atuar na realização entrevistas com produtores, investigação de gargalos de produ-
ção, utilização da tecnologia, tamanho de área, qualidade do fruto, entre outras 
questões”, explica Reis. 
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Abadia dos Reis, professora da UFG, destaca que técnicos da Emater 
serão fundamentais para aplicação da tecnologia
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Do leite à fruta  
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Nathália Peres
comunicacao@emater.go.gov.br

 No sul de Goiás, a 128 
km de Goiânia, o Morro da 
Cruz, o Morro do Ovo e o Morro 
da Saudade deram origem ao 
nome do município que começa 
a ter sua história marcada pela 
produção de frutas. Morrinhos, 
a cidade onde a família Taglia-
ri começou a empreender na 
década de 1980,  e atualmente 
produz polpas de frutas para o 
município e toda a região. 
 A precursora da ideia, 
Carmem Lúcia Tagliari, conta 
que seu marido, que era de São 
Paulo, se mudou para Goiás e, 
junto com o pai, compraram 
uma propriedade ao lado da 
dela. Os dois se conheceram, se 
casaram, voltaram a São Pau-
lo, mas quatro anos depois re-
tornaram a Morrinhos. “Inicial-
mente, resolvemos investir no 

leite, contudo, o negócio não foi 
para frente e resolvemos focar 
na agricultura”, relata Carmem 
Lúcia. 
 Carmem narra com or-
gulho os detalhes: “em 2009, 
ao surgir o Pnae [Programa Na-
cional de Alimentação Escolar], 
minha prima, que na época era 
coordenadora de uma esco-
la estadual, me procurou para 
comprar as frutas que cultivá-
vamos. Só que na escola, as 
merendeiras precisavam pro-

cessar os frutos e fazer a polpa 
e isto demandava tempo. En-
tão, ela me pediu para vender a 
polpa já pronta”.
 Em 2014, uma mudan-
ça agregou ainda mais valor à 
produção. Os Produtos Tagliari 
foram registrados junto no Ser-
viço de Inspeção Federal (SIF), 
sistema de controle do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) que mo-
nitora a qualidade dos alimen-
tos. 

Família de Morrinhos inova com a produção de polpas numas 
das principais regiões produtoras de leite de Goiás

Frutos são produzidos pela família e por outros agricultores da região

INOVAR E EMPREENDER
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Para a agricultora, a Agência 
Emater foi peça fundamental 
para o negócio dar certo. Almei-
re Maria Ribeiro, extensionista 
social da Emater que acompa-
nha a família, conta como o tra-
balho da Agência pode contri-
buir para o desenvolvimento da 
agroindústria: “a Carmem pro-
curou a Emater porque preten-
dia vender para o PAA [Progra-
ma de Aquisição de Alimentos] 
e o Pnae. Pretendia arrumar a 
casa para fazer a polpa, que até 
o momento, era produzida na 
cozinha da propriedade”. A par-
tir desta primeira conversa, foi 
feito um projeto para a agroin-
dústria que deveria funcionar 

separada da casa. 
“A Emater foi uma mãe para 
mim. A Agência foi minha par-
ceira. Sempre que eu tinha uma 
dificuldade, a Almeire vinha aqui 
na propriedade e me ajudava”, 
relata a produtora. Carmem 
conta ainda que a Agência au-
xiliou na execução do processo 
de financiamento que possibili-
tou a compra de uma câmara 
fria para armazenamento dos 
produtos. 

Agroindústria 

É na agroindústria que as frutas 
são lavadas e cortadas manu-
almente, além de terem as pol-
pas retiradas na despolpadeira. 

Ao final do processo, o alimento 
é empacotado com o auxílio da 
seladora. Após finalizadas as 
etapas, as polpas vão para a 
câmara fria, onde permanecem 
refrigeradas. Todo o trabalho é 
realizado pela própria Carmem 
Lúcia, com o auxílio das noras e 
de outra funcionária.
Carmem Lúcia ressalta tam-
bém que a Emater a ajudou a 
conseguir a Câmara Fria para 
guardar as polpas congela-
das. “O Hernani (Coordenador 
Regional) veio aqui, eu não ti-
nha crédito no banco, ele foi lá, 
conversou e conseguiu crédito 
junto ao banco para comprar o 
equipamento”.

 A agricultora relata que 
a produção é toda executa-
da pela família. Marido, filhos, 
noras e sobrinhos ajudam na 
produção, atuando desde o 
cultivo das frutas até o proces-
samento, a comercialização e 
a distribuição das polpas. 
 Quem conduz a plantio 
das frutas é Jorge Luiz Taglia-
ri, marido de Carmem Lúcia. 
Com orientação de técnicos 
da Unidade Local da Emater 
de Morrinhos, o cultivo é rea-
lizado na Fazenda Vauzinho; 
“Os Tagliari gerenciam bem 
a produção e são autodida-
tas. Pesquisam bastante para 
melhorar o produto”, comenta 
José Orlando, agrônomo da 
Emater que acompanha a pro-
dução. 
 Além de utilizar o que 
produz na agroindústria, a fa-
mília incentiva outros agricul-
tores locais, comprando parte 
de sua produção para fabricar 

as polpas.
 Atualmente, a família 
conta com uma loja no Centro 
de Morrinhos e vende as polpas 
para a merenda escolar e esta-
belecimentos comerciais, além 
de fazer entregas em municí-
pios próximos. 
Na loja são comercializados 
mais de 15 sabores de polpas 
de frutas, dentre eles, açaí, aba-
caxi, acerola com laranja, goia-
ba, graviola, manga, morango, 
mamão, pêssego, tangerina e 
uva com preços variando entre 
R$ 1 e R$ 2,50. 

Quer adquirir os produtos 
Tagliari? Polpas, hortaliças 
e derivados de mandioca 
podem ser adquiridos dire-
tamente na loja, localizada 
na Rua 7 de Setembro, nº 
223, no Centro de Morri-
nhos, ou pelo telefone (64) 
99953-5556.
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Tagliari produz e comercializa polpas com 15 diferentes tipos de 

fruta, além de derivados da mandioca e hortaliças 

Além das frutas, os Tagliari 
também cultivam e comer-
cializam mandioca, polvilho, 
farinha e itens de hortifrúti 
para supermercados, escolas 
e prefeitura. 

JUNTOS PARA 
PRODUZIR E 
VENDER
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Cresce número de estabelecimentos rurais 
no Brasil

Matheus Alves 
comunicacao@emater.go.gov.br

 O Censo Agropecuário é 
um dos mais importantes do-
cumentos para a gestão do ter-
ritório brasileiro, pois reúne da-

Mais propriedades

 O Censo Agropecuário 
2017 mostrou que Goiás tem 
152 mil estabelecimentos agro-
pecuário, número que em 2006 
era de 135 mil. Isso significa 

dos sobre a agricultura no país. 
Após 11 anos, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgou a atualização 
desse estudo, que permite co-
nhecer produtores e estabeleci-
mentos rurais atuais, em Goiás 
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um crescimento de 12% em 11 
anos. Isso revela que as unida-
des têm se fragmentado, evi-
denciando um crescimento da 
pequena e média propriedade 
no Estado.  
 O gerente de Inteligência 

Territorial da Emater, Guilherme 
Resende, comenta que o cres-
cimento dos estabelecimentos 
menores pode estar relaciona-
do à divisão de heranças: “Ge-
ralmente, estabelecimentos 
grandes são herdados pela fa-

e no Brasil. Reunidos e analisa-
dos, os dados podem indicar 
caminhos para investimento e 
apoio do setor e contribuir para 
o desenvolvimento do Estado.  

Além do incremento do número de pequenas e médias propriedades, ampliação da 
participação da mulher na gestão também é destaque no estudo do IBGE

MAIS INFORMAÇÃO
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mília, que realiza a divisão da 
área”.
Esse crescimento variou con-
forme região do Estado. Nas 
regiões Leste, Norte e Sul de 
Goiás houve uma diminuição 
no número de estabelecimen-
tos. Em contrapartida, a re-
gião noroeste apresentou o 
maior crescimento. 
 Mesmo com o aumen-
to do número das unidades 
produtivas, o Censo Agro 
2017 mostra um encolhimen-
to da população ocupada na 
zona rural, que caiu de apro-
ximadamente 614 mil para 
pouco mais 535 mil pessoas, 
reduzindo em 13%. 

Direção feminina

O Censo Agro de 2006 mos-
trou que 5 milhões de homens 
dirigiam os estabelecimentos 
rurais daquele momento, en-
quanto o número de mulheres 
era 656 mil em todo o país. O 
estudo atualizado mostra que 

o número de homens dimi-
nuiu 2% nos últimos 11 anos 
e que 12 mil mulheres admi-
nistravam propriedades em 
2006, número que subiu para 
22 mil em 2017, atingindo um 
crescimento de 83% em rela-
ção à pesquisa anterior. 
 A Associação dos Pe-
quenos Produtores Rurais 
da Região de Bom Sucesso 
(Apro-bom) é uma das insti-
tuições em que é possível no-
tar o fortalecimento da parti-
cipação da mulher no cenário 
rural. Constituída em 2001, 
advinda de uma comunida-
de tradicional agropecuária 
familiar no Município de Na-
zário, a Apro-bom é dirigida 
por  Iva Ana Elias de Resende. 
“Nossa associação tem como 
objetivo melhorar a qualidade 
de vida no campo, o modo de 
trabalho, com cursos e má-
quinas. Abrimos espaço para 
criação da agroindústria fa-
miliar composta apenas por 
mulheres, onde é produzida 

conserva e geleia de pimenta,  
temperos e polpas de frutas”, 
destacou.
 Cecília de Guadalupe, 
extensionista social da Ema-
ter, ministra palestra sobre o 
protagonismo da mulher ru-
ral. “Nas palavras, abordamos 
a importância do conheci-
mento pessoal e desenvolvi-
mento de habilidades como 
inteligência emocional no en-
frentamento dos desafios na 
gestão da propriedade rural”, 
destacou a servidora.

Educação 

 O Censo Agro 2017 
também traz resultados posi-
tivos no que se refere à edu-
cação no campo. Comparado 
com o ano de 2006, os dados 
retratam a redução da taxa de 
analfabetismo de 14% para 
8% em Goiás. O estudo mos-
tra ainda o aumento 4% de 
pessoas com o ensino supe-
rior. 
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Ensino
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14,2%

51,5%

23,5%

10,8%
2006



goiás Mais sUstentáveL e ProdUtivo

PrinciPais Práticas reaLizadas

Fo
to

: N
iv

al
do

 F
er

r

 O Censo Agro 2017 
mostra ainda uma evolução no 
que se refere ao emprego de 
boas práticas agrícolas. Ativi-
dades relacionadas à conser-
vação do solo e de recursos 
hídricos foram as que tiveram 
os números mais expressivos 
em Goiás. 
 A preservação de nas-
centes também cresceu entre 
os estabelecimentos goianos: 
97% dos produtores declara-
ram executar ações relaciona-
das a preservação de nasce-
douros de água.  
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Atividades de preservação de solo e nascentes 
estão entre as que mais cresceram
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Complexo de laboratórios inaugurado pela Emater é o 
primeiro do setor público estadual especialmente 
destinado ao setor agrícola

tecnoLogia Para 
transforMar
o caMPo

MATÉRIA DE CAPA
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Gilmara Roberto
comunicacao@emater.go.gov.br 
 
Levar inovação para o meio 
rural. Este é o objetivo do mais 
novo complexo de laboratórios 
do setor agropecuário de Goi-
ás, inaugurado pela Emater no 
dia 3 de dezembro. A unidade é 
um marco para a consolidação 
da instituição como a Agência 
de Inovação Rural do estado e 
pretende ser o espaço para o 
desenvolvimento de tecnolo-
gias que sejam resposta para 
os problemas enfrentados dia-
riamente no campo. 
 O complexo de labora-
tórios custou R$ 4,5 milhões 
e foi construído em 15 meses. 
Os equipamentos necessários 
para o desenvolvimento dos 
estudos foram adquiridos por 
meio de emenda parlamentar 
da senadora Lúcia Vânia, na or-
dem de R$ 1,1 milhão.
A estrutura é composta por uni-
dades destinadas a estudos nas 
áreas de Entomologia e Con-
trole Biológico; Fitopatologia e 
Sementes; Solos e Resíduos; e 
Cultura de Tecidos, Biofábrica e 
Biotecnologia. O complexo con-
ta ainda com uma Agroindús-
tria de Alimentos para desen-
volvimento de projetos da área 
social.
 O complexo de laborató-
rios já está equipado e em con-
dições de funcionamento. Nas 
unidades, serão desenvolvidas 
tecnologias que têm como ob-
jetivo apresentar soluções prá-
ticas e diretas para problemas 
reais enfrentados pelos produ-
tores rurais do Estado. Além do 
desenvolvimento de pesquisa, 
as unidades laboratoriais pres-
tarão serviços como análise de 
solo, fornecimento de mudas li-
vres de doenças e identificação 
de pragas.

Reestruturação
 
 A nova estrutura labora-
torial é o ponto alto dos projetos 
de reestruturação da pesqui-
sa agropecuária desenvolvida 
pela instituição. Desde 2015, a 
Agência passou a realizar um 
planejamento das atividades de 
pesquisa, para que recursos e 
pesquisadores se dedicassem 
a projetos que representem 
avanços mais significativos 
para o produtor rural. 
A diretora de Pesquisa Agrope-
cuária da Emater, Maria José 
Del Peloso, destacou que os re-
sultados da pesquisa científica 
são de longo prazo, mas que a 
Agência tem um planejamento 
para o lançamento de tecnolo-
gias desenvolvidas nos labora-
órios. “Temos projetos que têm 
como objetivo lançar uma nova 
variedade daqui a 12 anos, mas 
temos também projetos de 
identificação de pragas que le-
vam apenas alguns meses para 
serem concluídos”, explicou a 
diretora.
 Del Peloso comentou 
ainda que a prestação de ser-
viços ao produtor rural, como 
análise de solos e fornecimen-
to de mudas limpas, podem ser 
iniciadas com mais celeridade, 
a partir da demanda dos agri-
cultores do estado. 
Responsável pela unidade de 
Cultura de Tecidos, Biofábrica 
e Biotecnologia, a pesquisado-
ra Maurízia de Fátima Carnei-
ro explicou que os laboratórios 
permitirão que a produção de 
mudas se dê de maneira mais 
rápida e com mais qualidade. 
“Vamos fornecer mudas livres 
de doenças para que, ao invés 
de o produtor pegar a muda 
de banana contaminada do vi-
zinho, por exemplo, ele possa 
levar para sua propriedade uma 
muda limpa. Isso contribui com 
a sanidade vegetal e evita que as 
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doenças sejam disseminadas 
para outras regiões do estado e 
do país”, avaliou. 
 Entre as mudas produzi-
das pela Emater que estarão dis-
poníveis para a distribuição estão 
banana-maçã tolerante ao mal 
do panamá, abacaxi jupi e algu-
mas espécies de bromélias e or-
quídeas. De acordo com Maurízia 
de Fátima, em breve mudas de 
morango também serão produ-
zidas. A distribuição para viveiros 
e a comercialização das plantas 
serão realizadas por meio de par-
ceria com o Sebrae, através de 
uma empresa incubadora.

Referência

 Sobre a estrutura do 
complexo de laboratórios, a pre-
sidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), Maria Zaira Turchi de-
clarou que o projeto “é altamente 
bem montado. É um laboratório 

de ponta, de excelência, e que 
está certamente à altura dos 
principais laboratórios do país 
para esta finalidade”. Tuchi, que 
também é presidente do Con-
selho Nacional das Fundações 
Estaduais de Amparo à Pesquisa 
(Confap) do Brasil, declarou ainda 
que “um laboratório deste porte 
significa uma possibilidade de 
avanço muito grande em pesqui-
sas científicas, tecnológicas e de 
inovação nesta área agropecuá-
ria”. 
 Pesquisadora e servidora 
da Emater há cerca de 40 anos, 
Maurízia de Fátima Carneiro 
também comentou que o com-
plexo está à altura de outras uni-
dades laboratoriais de ponta no 
país. “É um marco para a nossa 
área”, considerou. 
 Flávio Breseghello, pes-
quisador da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), comentou que os labo-
ratórios representam um avanço 

no sentido de tornar Goiás em 
um espaço mais atrativo para o 
desenvolvimento de pesquisas 
agropecuárias. “Um prédio desta 
qualidade atrai pessoas, que vão 
trazer projetos, que vão atrair re-
cursos, que vão comprar outros 
equipamentos, que vão atrair es-
tudantes. Então, cria-se um cír-
culo virtuoso de aumento da ca-
pacidade científica do estado de 
Goiás”, projetou o pesquisador. 

Parcerias

 De acordo com o presi-
dente da Emater, Pedro Arraes, o 
complexo irá se manter por meio 
de um sistema multi-institucio-
nal de atuação, onde a Agência 
receberá pesquisadores, estu-
dantes e investimentos de outras 
empresas ligadas ao desenvolvi-
mento da ciência e da tecnologia 
para o meio rural. 
 Entre as principais par-
ceiras para o funcionamento dos 

ENTOMOLOGIA 
E CONTROLE 
BIOLÓGICO

Realiza estudos 
dos insetos 

existentes em 
ambiente 

agrícola e de 
seus inimigos 
naturais, bus -
cando o con-

trole de pragas. 

SOLOS E 
RESÍDUOS

Estuda a com-
posição dos 

solos, avalian-
do suas carac-

terísticas 
físicas, quími-
cas, biológicas 
e nutricionais.  

conheça o fUncionaMento de cada Unidade do coMPLexo de Laboratórios
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BIO

CULTURA DE 
TECIDOS, BIO-

FÁBRICA E 
TECNOLOGIA

Busca reproduzir 
tecidos vegetais 

em ambiente 
livre de doenças, 
utilizando técni -
cas como clona-
gem e melhora-
mento genético.

conheça o fUncionaMento de cada Unidade do coMPLexo de Laboratórios
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laboratórios encontra-se Fapeg, 
cujos investimentos permitem 
a contratação de pesquisado-
res que já estão desenvolvendo 
projetos nas unidades. “A Ema-
ter tem um papel extremamente 
relevante e a Fapeg fica muito 
feliz em contribuir, porque o que 
acontece aqui realmente repre-
senta desenvolvimento para o 
Estado”, considerou Maria Zaira 
Turchi, presidente da Fundação. 
 O reitor da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), Edward Ma-
dureira Brasil, destacou ainda que 
a localização do complexo favore-
ce a criação de um polo de tecno-
logia de referência para o estado, 
tendo em vista sua proximidade 
com a instituição de ensino supe-
rior. “Todas essas iniciativas vão 
se encontrar aqui na região norte 
de Goiânia, criando um ambiente 
muito propício para o avanço. Vejo 
com muito entusiasmo esse pas-
so significativo que o Governo de 
Goiás dá”, comentou o reitor. 

 A Embrapa é outra im-
portante parceira para o desen-
volvimento de tecnologias no 
complexo. Flávio Breseghello, 
pesquisador da instituição, des-
tacou que os laboratórios “tor-
nam a Emater um parceiro ainda 
mais importante para a Embra-

Centro de 
Inovação 

Rural
O complexo de labora-
tórios faz parte do novo 
Centro de Inovação Ru-
ral de Goiás, estrutura 
da Emater que busca 
modernizar o serviço 
pública de atendimento 
ao produtor rural goia-
no. Além das unidades 
de pesquisa entregues, 
o espaço contará com 
um centro de treinamen-
tos totalmente reforma-
do e uma nova unidade 
central, que devem ser 
entregues no primeiro e 
no segundo semestre de 
2019, respectivamente.

pa. Com o potencial de pesquisa 
que o complexo apresenta, tenho 
certeza que vamos poder cola-
borar muito mais com a Agência 
em áreas como melhoramento 
genético e química de solo, por 
exemplo”. 

Unidades já estão equipadas e prontas para uso
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O presidente da John Deere 
no Brasil, Paulo Herrmann, 
que também é membro do 
conselho de gestão da Ema-
ter, ofereceu à Agência par-
ceria da montadora para ins-
talação de uma unidade de 
treinamento em agricultura 
de precisão dentro do com-
plexo. O anúncio foi realiza-
do durante o evento de inau-
guração dos laboratórios.  
A agricultura de precisão 
é um sistema de gerencia-
mento de manejo de lavoura 
que, por meio da integração 
da tecnologia e informações, 
levam à economia e a me-
lhores resultados produti-
vos. A aplicação de insumos, 
o plantio e a colheita são al-
guns dos processos que se 
tornam mais eficientes com 
a prática da agricultura de 
precisão. 

“Vamos montar esse labora-
tório para que possamos fa-
zer treinamento e qualificar 
jovens e profissionais para 
trabalhar com essa tecnolo-
gia de ponta que já é uma re-
alidade no campo”, afirmou 
Paulo Herrmann. 

 A inauguração oficial 
do novo complexo de labora-
tórios foi realizada no dia 3 de 
dezembro, no setor Chácaras 
Califórnia, ao lado do Campus 
II da Universidade Federal de 
Goiás, em Goiânia, onde está 
situado o complexo. A inau-
guração contou com a pre-
sença de servidores, parcei-
ros e autoridades. Entre elas, 
esteve o governador do Esta-
do, José Eliton de Figueirêdo 
Júnior, que considerou que 
“estes laboratórios terão um 
impacto profundo para as 
próximas gerações”. 
 Pedro Arraes, presi-
dente da Emater, declarou 
que o apoio do chefe do exe-
cutivo, bem como de secretá-
rios de Estado e da senadora 
Lúcia Vânia foram fundamen-
tais para que o projeto saísse 
do papel. “São poucas as au-
toridades que investem em 
ciência e tecnologia, apesar 
de sua importância. Por isso, 
a Emater tem muito o que 
agradecer a cada um que 
contribuiu com o projeto que 
hoje entregamos para a so-
ciedade”, declarou Arraes.
 A senadora Lúcia Vâ-
nia declarou que entende que 
o investimento em tecnolo-

gia e inovação é fundamental 
para que se possa promover 
o desenvolvimento do estado 
e que é preciso que a socie-
dade compreenda a impor-
tância dessa destinação de 
recursos. “A sociedade sabe 
pouco do que significa esse 
investimento em inovação. 
Um estado que não invista 
nessa área é um estado que 
não acompanha o desenvol-
vimento do mundo. Investir 
em ciência e tecnologia signi-
fica preparar o país e o esta-
do para as futuras gerações”, 
considerou a senadora. 
 Paulo Herrmann, pre-
sidente da John Deere no 
Brasil e membro do Conselho 
de Gestão da Emater, con-
siderou que os laboratórios 
significam mais do que uma 
estrutura de ponta para o 
desenvolvimento da ciência. 
“Esse complexo é um sinal, 
para o Brasil, de que uma 
gestão comprometida com 
o bem público, a tecnologia e 
pessoas com valores e ética, 
conseguem fazer acontecer. 
Este país não tem problema 
de recursos, mas sim preci-
sa de gente com vergonha na 
cara que faça as coisas acon-
tecer”, considerou. 

AUTORIDADES PRESTIGIAM
INAUGURAÇÃO DE LABORATÓRIOS
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COMPLEXO 
TERÁ 

UNIDADE DE
CAPACITAÇÃO 
EM AGRICULTURA 
DE PRECISÃO
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Beatriz Alves
Matheus Alves
comunicacao@emater.go.gov.br 

 A Emater entregou, no 
dia 1º de dezembro, a Unidade 
de Piscicultura na Estação Ex-
perimental de Anápolis (GO). O 
evento lançou a revitalização e 
ampliação da unidade que be-
neficiará o campo de pesquisa 
em piscicultura na região cen-
tro-oeste. 
 A reforma da Unidade de 
Piscicultura durou 15 meses. 
Para a revitalização do espaço 
foi investido um milhão pela 
Emater e outros 200 mil neces-
sários para o desenvolvimento 
dos estudos, foram adquiridos 
por meio da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de 
Goiás (Fapeg). 
 A reforma entregou 36 
viveiros e dois laboratórios, sen-
do um destinado à reprodução 
e outro á analise de piscicultura, 
com foco principal em tilápias e 
peixes nativos. Dessa forma, o 
projeto visa fomentar o setor de 

pesquisa em piscicultura para 
agricultores familiares e estu-
dantes. 
 Segundo o Presidente da 
Emater, Pedro Arraes “A revitali-
zação é uma conquista para a 
agência como ‘Agência de Ino-
vação Rural’, pois o estado tem 
demonstrado potencial, infraes-
trutura e condições ambientais 
para alavancar a piscicultura”.  
Na cerimônia, o presidente des-
tacou que a reestruturação não 
foi uma tarefa fácil e ressaltou a 
importância da participação da 
Fapeg, investindo na unidade.
 A recuperação e estrutu-
ração da unidade vai disponibi-
lizar recursos como tecnologia 
de manejo e comercialização 
para o desenvolvimento mais 
intensificado na região, com 
objetivo de investimento no 
desenvolvimento de tecnolo-
gias de produção de peixes no 
estado, facilitando o acesso 
à pesquisa para os pequenos 
produtores investirem nesse 
mercado.
 De acordo com o Pes-

quisador em Piscicultura da 
Emater, Rolando Mazzoni “A 
geração de conhecimento que 
será feita aqui é muito impor-
tante tanto para universidade 
quanto para a sociedade em 
geral, beneficiando os peque-
nos produtores com aplicações 
imediatas de estudos realiza-
dos na unidade”. 

Reestruturação física
 A Emater tem investido 
na reestruturação física de suas 
unidades no interior do Estado, 
com a reforma de Unidades Lo-
cais e Regionais.
 A Unidade de Piscicul-
tura na Estação, localizada em 
Anápolis (GO), é uma das uni-
dades de pesquisa que tam-
bém passou por reforma. Fo-
ram mais de 15 meses de obra 
para recuperação e ampliação 
da unidade que irá realizar ser-
viços de pesquisa e estudos em 
parcerias com universidades e 
sociedade, disponibilizando in-
formações aos agricultores fa-
miliares.

Reestruturação de tanques e laboratórios permite
pesquisas em tilápias e peixes nativos

MAIS INFORMAÇÃO

Unidade de PesqUisa eM 
PiscicULtUra é reativada
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Implantação de pastejo rotacionado aumenta produtividade na bovinocultura de leite e melhorataxa
 de natalidade e de sanidade do rebanho 

ProdUção Leiteira cresce igUaL 
caMPiM no Pasto

de piquetes) que são pasteja-
das, em sequência, por um ou 
mais lotes de animais. Difere 
do método de pastejo contínuo, 
em que os animais permane-
cem na mesma pastagem por 
um longo período de tempo, e 
do pastejo alternado, no qual 
a pastagem é dividida em dois 
piquetes, que são pastejados 
alternadamente.
 O técnico agropecuário 
da Unidade Local da Emater em 
Três Ranchos, João Batista de 
Oliveira, iniciou, em 2010, nove 
projetos com implantação do 
sistema de pastejo rotaciona-
do para pequenos bovinocul-
tores leiteiros na região. Nas 
propriedades foi plantado o 
capim Mombaça que, segundo 
Oliveira, possui alta capacidade 
de suporte e agressividade de 
crescimento, principalmente no 
período de altas temperaturas. 
A variedade de capim leva ape-
nas 18 dias para atingir a capa-

cidade de repasse aos animais 
e permite a instalação de uma 
média de 18 piquetes por pas-
tejo a um baixo investimento 
por cabeça. 
 “Enquanto o custo de 
manutenção com silagem de 
milho na nossa região gira em 
torno de R$135 por cabeça de 
gado, excluindo gastos com 
ração e mão de obra, o pastejo 
rotacionado tem custo de R$30 
por animal por mês ou de R$90 
quando acrescido de um sis-
tema de irrigação”, contabiliza 
o técnico. Além da vantagem 
econômica, o modelo de pasta-
gem permite uma capacidade 
de suporte por hectare de 5 a 8 
vezes maior que o pastejo con-
vencional e um aumento entre 
10 e 20% na produção leiteira. 
Oliveira ressaltou ainda que a 
produtividade média da região, 
que era de 2,7 mil litros por vaca 
(l/v) ao ano por hectare (ha), al-
cançou o potencial máximo de 

Larissa Andrade
comunicacao@emater.go.gov.br

 O alto custo da alimen-
tação bovina é uma questão 
que costuma tirar o sono do pe-
queno produtor rural. No caso 
da bovinocultura de leite, o gas-
to com silagem, ração e mão de 
obra para manejo do rebanho 
costuma atingir valores que 
encarecem a produção e o pro-
duto, tornando-o menos com-
petitivo no mercado em relação 
aos grandes produtores. Diante 
desse cenário, a Emater Goi-
ás tem desenvolvido trabalhos 
de destaque na área de paste-
jo rotacionado como alterna-
tiva para diminuir as despesas 
com alimentação dos animais, 
principalmente nos períodos de 
seca.
 O pastejo rotacionado 
é um sistema que consiste na 
subdivisão da pastagem em 
pequenas áreas (chamadas 

MAIS INFORMAÇÃO
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32.400 l/v/ano por ha, após a 
implantação do sistema. Outros 
benefícios registrados foram o 
crescimento da taxa de natali-
dade e a melhoria da sanidade 
do rebanho que utiliza o capim 
como forma de alimento. 
 Em 2008, a Unidade Lo-

casos de sUcesso
O êxito do propósito da Emater de buscar alternativas para aumentar a renda do pe-
queno produtor pode ser medido pelos casos de sucesso dos produtores atendidos. Há 
sete anos, o pecuarista Gilberto Eduardo Romeiro implantou, com o suporte da Emater, o 
pastejo rotacionado em sua propriedade localizada no município de Três Ranchos (GO). 
Em uma área de três hectares e com 30 cabeças de vacas, a produção do bovinocultor 
passou de 60 para até 200 litros de leite por dia após inserção do sistema. “Além do au-
mento da produtividade leiteira, consegui reduzir a área de pasto e aumentar o número 
de animais por hectare. O produto também ganhou em qualidade”, ressalta Romeiro.
 
O produtor rural de Abadia de Goiás Wilton Luiz de Freitas trabalha com bovinocultura 
de leite desde 1994. Em 2012, Freitas recebeu assistência da Emater para instalar o mé-
todo em sua fazenda de 32 hectares e comemora a prosperidade do negócio. “O novo 
sistema de pastagem me permitiu quadruplicar o número de animais por área a um bai-
xo custo. Antes eu possuía 45 animais e atualmente estou com 220. Por consequência, 
houve um aumento de 40 a 50% na renda da produção”. 

Ligação tem sido alternativa para melhorar ainda mais a produtividade no sistema rotacionado

cal da Emater em Nerópolis 
também introduziu o sistema 
de pastejo rotacionado em um 
trabalho que envolve 27 pro-
priedades em cinco municípios: 
Nerópolis, Abadia de Goiás, 
Itauçu, Itaberaí e Mossâmedes. 
O zootecnista e extensionista 

responsável pela assistência 
na região, Fernando Coelho da 
Silva, comemora que houve um 
aumento de mais de 100% na 
produção, que passou de um 
média de 6 para até 17 litros de 
leite por vaca ao dia a um custo 
de R$5,40 por animal ao mês. 
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Nathália Peres
comunicacao@emater.go.gov.br

“Águas que movem moinhos. 
São as mesmas águas que 
encharcam o chão. E sempre 
voltam humildes. Pro fundo da 
terra. Pro fundo da terra. Terra! 
Planeta Água”, já nos ensina 
Guilherme Arantes numa bela 
lição em forma de letra de mú-
sica. Ao olhar o Mapa Mundi, 
também é simples notar a im-
portância desse recurso natural 
para o planeta, que é compos-
to por 70% de água. Com este 
volume, questiona-se: “como 
sofremos com a falta de água 
em tantos locais se esse re-
curso existe em abundância?”. 
A reposta é simples: apesar da 
grande proporção, apenas 3% 
do volume de água é própria 
para consumo humano. Assim, 
para garantir a vida, devemos 
preservar as nossas águas, 
desde a suas nascentes até 
quando saem pelas torneiras 
ou infiltram no lençol freático 

em forma de chuva.
 Com o objetivo de incen-
tivar o produtor rural a inves-
tir em ações de preservação, 
a entidade responsável pela 
gestão dos recursos hídricos 
brasileiros, a Agência Nacional 
das Águas (ANA) criou o Pro-
grama Produtor de Água.  As 
ações são realizadas por meio 
de parcerias entre instituições 
que trabalham diretamente na 
gestão e preservação do recur-
so, como a Emater. O objetivo 
do programa, presente ainda 
nos estados de São Paulo e Mi-
nas Gerais, é trabalhar a revita-
lização de bacias hidrográficas, 
que são estrategicamente sele-
cionadas em regiões pré-deter-
minadas.
 Em Goiás, se destaca a 
implantação do projeto na Ba-
cia do Ribeirão João Leite que 
integra cerca de 700 produtores 
distribuídos em sete municípios 
(Goiânia, Anápolis, Nerópolis, 
Ouro Verde de Goiás, Goianá-
polis, Campo Limpo de Goiás e 

Teresópolis de Goiás). As ações 
na bacia hidrográfica, que be-
neficia parte da Região Metro-
politana de Goiânia, são reali-
zadas pela Emater em parceria 
com prefeituras, Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos Hí-
dricos, Infraestrutura, Cidades 
e Assuntos Metropolitanos (Se-
cima), Saneago, Ministério Pú-
blico do Estado de Goiás (MP-
-GO),  Universidade Federal de 
Goiás (UFG),  Agência Goiana 
de Transportes e Obras (Age-
top).
 O engenheiro agrôno-
mo da Agência Pedro Améri-
co Carneiro, responsável pela 
implantação do Programa no 
município de Anápolis e região, 
considera que o Programa tem 
como foco principal a recupera-
ção das condições ambientais 
de nascentes, áreas de preser-
vação permanente (APPs) e 
conservação do solo. Somen-
te em Ouro Verde de Goiás e 
Nerópolis, 32 produtores aderi-
ram ao projeto. Deste total, 24 

ProdUtores do tesoUro azUL
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Goianos investem em cuidados com a água para resguardar o recurso para gerações futuras

MAIS INFORMAÇÃO
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já assinaram o contrato, sendo 
que três deles já receberam o 
pagamento pelos serviços am-
bientais.  

Sustentabilidade

A produtora rural de Ouro Verde 
de Goiás Márcia Helena do Nas-
cimento foi a primeira a ade-
rir ao Programa no município. 
Márcia ressalta que o projeto 
ajudou a descobrir e conhecer 
lugares em que era necessário 
realizar ações de preservação e 
cuidado. A produtora destacou 
que “é importante preservar e 
cuidar das nascentes, pensan-
do não só agora, mas também 
no futuro. Se a gente não come-
çar a se mobilizar, futuramente, 
nossos netos não terão acesso 
a quantidade de água que te-
mos hoje”. Márcia já recebeu a 
primeira parcela do pagamento 
dos serviços ambientais e pre-
tende investir o recurso na ma-
nutenção e melhoria das ações 
planejadas.
 Dorival Eustáquio Garcia 
também aderiu ao projeto em 
Ouro Verde de Goiás. O produ-
tor relata que a preocupação 
com a questão ambiental veio 
da própria natureza a partir do 
momento em que começou a 
sentir na propriedade e na pele 
a questão da seca. “A água não 
corria mais no Córrego do Sa-
pato Arcado e não existe ser 
vivente sem água. A sensação 
que temos é que o projeto está 
servindo para muita gente”, 
avalia. 

Benefícios ambientais

O Produtor de Água prevê a re-
alização de diversas atividades 
de preservação de mananciais. 
Entre elas está o cercamento 
de nascentes que, para o enge-
nheiro agrônomo da Emater Ál-
varo Gonçalo, proporciona um 

dos mais importantes resulta-
dos do Programa. “Ao cercar 
os afluentes, as águas não são 
mais degradas pelo pisoteio do 
gado, preservando a integrida-
de das nascentes”, avalia. 
 Além de proteger as 
nascentes, a cerca também 
delimita as Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP). Confor-
me a legislação vigente, a APP 
é um espaço, coberto ou não 
por vegetação nativa, que tem 
como função preservar recur-
sos hídricos, biodiversidade, 
solo, além de proporcionar o 
bem-estar para os seres vivos. 
Gonçalo acrescenta ainda, que 
ao cercar as nascentes a vege-
tação nativa pode ser recupera-
da, seja por meio do plantio de 
novas espécies, ou também até 
naturalmente.
 Pedro Américo Carneiro 

coMo aderir ao ProdUtor
de ágUa?

A adesão ao Programa Pro-
dutor de Água é voluntária e 
pode ser solicitada em Unida-
des Locais da Emater locali-
zadas nos municípios da re-
gião da Bacia do João Leite. 
Após a adesão, é desenvolvi-
do o Projeto Individual da Pro-
priedade (PIP), que mapeia as 
ações de proteção ambiental 
que visem a preservação das 
águas de mananciais.

Responsáveis pelo plane-
jamento do PIP, técnicos 
da Emater acompanham as 
ações, que vão desde a for-
mação de curvas de nível à 
construção de microbacias 
para captação de água, en-
tre outras atividades. Além 

acredita ainda que o Programa 
pode estimular o desenvolvi-
mento de tecnologias para o 
setor agropecuário. Segundo 
o técnico, o Produtor de Água 
promove o uso de tecnologias 
para recuperação de pastagem, 
calagem e controle de cupins 
e ervas daninhas, contribuindo 
com capacidade maior de su-
porte do solo por área e o au-
mento do rebanho em determi-
nada área de pasto.

 

disso, as ações do Produtor de 
Água são integradas ao plano de 
gerencial e de assistência téc-
nica continuada promovida pela 
Agência em cada propriedade. 

Após a execução das ações pre-
vistas no PIP, o produtor passa 
a receber da ANA o Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA). 
O benefício consiste na compen-
sação de recursos financeiros 
anuais durante cinco anos para 
os produtores que aderirem ao 
programa. O montante é calcu-
lado de acordo com a área e as 
ações realizadas na proprieda-
de, ou seja, quanto mais ações 
o produtor realizar, maior será a 
quantia em reais que irá receber. 
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Matheus Alves 
comunicacao@emater.go.gov.br 

 O coração do Brasil é 
uma região fértil, com espa-
ço para cultivo de diversas 
culturas que podem ser cul-
tivadas. Em Goiás, o plantio 
de hortaliças está entre as de 
maior destaque. Apesar do 
grande volume de produção, 
estudo recente realizado no 
Sul do Estado identificou que 
cerca de 70% das plantações 
estavam infectadas com al-
gum tipo de nematoides pa-
rasitas. 
 As nematoides são 
hospedeiros presentes no 
solo invisíveis aos olhos hu-
manos. Os micro-organismos 
atacam as raízes dos folho-
sos, dificultando a absorção 
e translocação de água e nu-
trientes. A identificação de 
doenças causadas por nema-
toides precisa ser minuciosa, 
pois os sintomas podem ser 

confundindos com ataque de 
outros micro-organismos e 
com deficiência nutricional. 
 Além disso, a identifi-
cação tardia pode ser um dos 
fatores responsáveis para 
a disseminação do parasita 
em alta densidade, causan-
do prejuízos que pode levar a 
perda parcial ou total da plan-
tação.  

Difícil tarefa

 O avanço dos nema-
toides na horticultura se deve 
em parte ao emprego de ir-
rigação e de uso contínuo 
do solo. Enfrentar os proble-
mas com o parasita é um 
trabalho difícil no Brasil, pois 
o monocultivo e prática de 
cultivos intensivos facilitam 
a disseminação do parasita 
pela área. A facilidade de ser 
transportado pela superfície 
da terra em solado de calça-
dos, enxada e roda de trator 

aLerta MáxiMo contra 
risco invisíveL

também colabora com a dis-
seminação das nematoides. 
 Os produtores devem 
ficar em alerta diante do 
aparecimento dos primeiros 
sintomas apresentados nas 
plantas para evitar a prolife-
ração. Geralmente, quando 
os sintomas do ataque dos 
parasitas são detectados os 
níveis populacionais já se en-
contram  elevados. 
 O produtor Erick Me-
nezes já teve sua plantação 
atingida pelo parasita e os 
processos de reconhecimen-
to dos sintomas foram cru-
ciais para a recuperação da 
horta. Menezes ressalta que 
percebeu a baixa produtivi-
dade e resolveu investigar: 
“notamos a diferença de pro-
dutividade e resolvemos veri-
ficar o sistema radicular. Daí 
constatamos galhas. Foi im-
portante descobrir cedo para 
que se tomasse bastante cui-
dado com a proliferação”.
  

MAIS INFORMAÇÃO

Estudo realizado por técnico da Emater mostra como identificar nematoides parasitas 
que prejudicam a produção de hortaliças em Goiás 
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 Os parasitas nematoi-
des são seres microscópi-
cos que vivem escondidos no 
solo. Sua identificação se dá 
por meio de estudos de amos-
tragens do solo retiradas do 
entorno das raízes das plan-
tas. 
 As nematoides infec-
tam principalmente órgãos 
subterrâneos das plantas, 
como raízes, bulbos, tubércu-

los e rizomas. O parasita cau-
sa a diminuição drástica das 
raízes, além do engrossamen-
tos, rachaduras, escurecimen-
to e degradação dos tecidos 
em folhosos. 
 Durante estudo desen-
volvido em amostras de hor-
taliças pelo técnico da José 
Orlando de Oliveira e pelo 
pesquisador do IFGoiano Ro-
drigo Vieira da Silva, no sul do 

(Fonte IBGE)

 

estado de Goiás, foi possível 
notar que as espécies de ne-
matoides que apareceram na 
maioria dos testes foram Me-
loidogyne incógnita, Meliodo-
gyne ssp. e M. javanica. O es-
tudo considerou amostras de 
plantas de tomate, alface, jiló, 
quiabo, mandioca, berinjela, 
beterraba, abóbora, rabanete, 
cará, mandioquinha salsa e 
repolho. 

Microorganismos invisíveis a olho nu atacam
especialmente a raiz das plantas
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Evellyn de Alcântara
comunicacao@emater.go.gov.br

Entre as muitas doenças fún-
gicas, viróticas, bacterianas, ou 
ainda causadas por nematoi-
des que atingem a bananeira, o 
mal-do-Panamá está entre as 
mais conhecidas e temidas no 
Centro-Oeste. Também conhe-
cida como fusariose da bana-
neira, a doença é causada pelo 
fungo de solo Fusarium oxys-
porum. Com alta capacidade 
de sobrevivência mesmo na 
ausência do hospedeiro, o or-
ganismo está disseminado por 
todas as regiões produtoras de 
banana no mundo e é capaz de 
dizimar lavouras por completo.
A doença do mal-do-Panamá 
se instala na raiz da planta. In-
ternamente, a bananeira sofre 
uma descoloração pardo-a-
vermelhada e, externamente, 
seca suas folhas. Isso impede a 
planta de realizar fotossíntese e, 
por isso, leva-a à morte.
A capacidade de destruição é 
justamente o que destaca a 
doença entre outras que aco-
metem a cultura da banana. 
“O mal-do-Panamá é o mais 
falado porque ele realmente se 
espalha e dizima, diferente, por 
exemplo de nematoides que fi-
cam em moitas e não se espa-
lham tanto”, confirma Maurízia 
de Fátima Carneiro, bióloga da 
Emater Goiás. 
Entre todas as variedades, a 
banana-maçã é a mais afeta-
da pelo mal-do-Panamá, moti-
vo pelo qual pesquisadores da 
Emater Goiás realizam, desde 
2014, estudo para controlar a 
doença nesta variedade. Na Es-
tação Experimental da Agência 
em Anápolis, um estudo com-
parativo entre uma cultivar ge-
nuína e a banana-maçã capixa-
ba (considerada uma mutação 
espontânea, encontrada livre-
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DE OLHO NA PESQUISA

Emater Goiás desenvolve estudo para disponibilizar 
plantas livres da doença que devasta bananais

MUdas LiMPas contra o
MaL-do-PanaMá
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mente na natureza) expostas 
ao fungo constatou que a bana-
na-maçã comum produziu bem 
somente em sua primeira etapa 
e seu segundo ciclo não foi sa-
tisfatório. Já a banana-maçã 
capixaba, apesar de também 
sofrer com os males da doen-
ça, tolera mais suas consequ-
ências, apresenta maior longe-
vidade, durando mais ciclos de 
produção com mais qualidade.  

Estudos

A pesquisa foi levada ao muni-
cípio de Uruana, onde encon-
tra-se a maior área cultivada 
de banana-maçã do estado de 
Goiás, segundo dados do IBGE 
(Produção Agrícola Munici-
pal, 2017). A pesquisa permitiu 
constatar que as plantas cos-
tumam manifestar os sintomas 
da doença em fase de reprodu-
ção. Verificou-se também que a 
irrigação acelera a manifesta-
ção da doença e que os sinto-
mas podem aparecer em perío-
dos de chuva em lavouras sem 
irrigação.  
Em Uruana, o produtor Rodri-
go de Sousa Bessa começou a 
trabalhar com o cultivo da ba-
nana-maçã capixaba sob orien-
tação da Emater há três anos. 
Para Bessa, a cultivar está foi 

um bom investimento, já que 
durante este período não se 
constatou a proliferação da do-
ença.  Além disso, “a fruta tem 
qualidade e boa aceitação no 
mercado”, considera Rodrigo.

Cultivo 

A partir dos resultados apre-
sentados, a Emater passou a 
trabalhar, em laboratório, no 
desenvolvimento de mudas da 
banana-maçã capixaba livres 
de fungos, vírus e bactérias. As 
chamadas mudas limpas são 
uma alternativa no combate ao 
desenvolvimento e proliferação 
do mal-do-Panamá, uma vez 
que não carregam traços de 
solo contaminado.   
Maurízia de Fátima Carneiro ex-
plica que a produção das mudas 
é realizada “in vitro” a partir do 
clone das células de bananeiras 
sadias. “Realizamos o clone de 
uma planta sadia, produtiva, de 
bom tamanho e sabor, selecio-
nada com o uso de filtros regu-
ladores. Todos estes requisitos 

na escolha da bananeira ideal 
se fazem necessários, pois as 
mudas serão idênticas a ma-
triz”, destaca. 

Próximos passos

Antes que as mudas possam 
ser disponibilizadas para co-
mercialização, os estudos con-
tinuam em áreas experimentais 
da Emater em Goiânia e Aná-
polis. O objetivo é verificar se 
as plantas irão apresentar va-
riação relacionada ao estresse 
fisiológico causada pelo cultivo 
“in vitro” (chamada de variação 
somaclonal). 
Pesquisadores da Agência tra-
balham no desenvolvimento 
de protocolo laboratorial para a 
reprodução de mudas, que será 
finalizado após a obtenção dos 
últimos resultados de campo. 
“A proposta é distribuir as mu-
das limpas à viveiros de todo o 
estado para que produtores das 
diferentes regiões possam ter 
acesso a elas”, explica Maurízia. 

toLerância
oU resistência?

 A banana-maçã capixaba é uma mutação espontânea 
encontrada na natureza que apresenta tolerância ao mal-do-Pa-
namá. Isso significa que a variedade pode ser acometida pela 
doença, no entanto é Importante destacar que a cultivar não é 
imune à doença, ou seja, não é resistente ao fungo.  Isso significa 
que a banana-maçã capixaba pode adquirir o mal-do-Panamá. 
 É importante ressaltar que esta mutação é tolerante ao 
fungo, o que não quer dizer que seja totalmente resistente. Em 
condições de grande pressão da doença, ela acaba enfrentando 
os mesmos males e sintomas que a cultivar original, só que de 
forma mais branda.
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100.178
TOTAL DE

ATENDIMENTOS*

ATENDIMENTO DIRETO AO  PRODUTOR

51.779 
Atendimentos em propriedades rurais

32.326 
Atendimentos na sede do município

16.073
Atendimentos em eventos

ATENDIMENTO POR ÁREA DE 
CONHECIMENTO

2.930
Associativismo

2.517
Gestão 

ambiental

1.194
Educação 
ambiental 

686
Agroecologia 

38
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SALDO DE ATENDIMENTOS

ATENDIMENTO POR ATIVIDADE 
AGROPECUÁRIA

41.641 
Pecuária

23.288 
Agricultura

4.184 
Pequenos animais

ATENDIMENTOS DIVERSOS

4.243 
Alimentação e nutrição

637 
Microbacias hidrográficas

6.781 
Políticas Públicas

39

*Números relativos ao período de 1º de dezembro de 2017 a 30 de outubro de 2018.
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Madeira MoviMenta econoMia
goiana

 O Brasil é um dos princi-
pais detentores de recursos flo-
restais abundantes. O país pos-
sui a segunda maior cobertura 
florestal do mundo. O Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA) 
estima que a maioria dessa 
cobertura tem potencial pro-
dutivo. Em decorrência disso, o 
país desenvolveu uma estrutu-
ra produtiva complexa no setor 
florestal, incluindo as florestas 
plantadas, especialmente com 
pinus e eucaliptos (SFB, 2017).
 De acordo com os dados 
da pesquisa sobre produção da 
extração vegetal e da silvicultu-
ra, do IBGE (2015), Goiás tem 
uma área de 186,9 mil hectares 
de área plantada, o que equiva-
le a 0,55% do território goiano e 
2,3% da área de florestas plan-
tadas brasileiras. Nesse ano, o 
estado produziu 3,4 milhões de 
metros cúbicos de lenha, o que 
equivalia a 6,3% da produção 
nacional, com destaque para a 
lenha de eucalipto. Apesar dis-
so, Goiás tem um peso razoável 
(1,9%) na extração da madeira 
em tora de eucalipto para ou-
tras finalidades.
 As florestas plantadas 
cresceram substancialmente 
no Brasil, especialmente em al-
guns estados, como Goiás. Por 
um lado, estas áreas competem 
com áreas de florestas nativas, 
mas por outro, se apresentam 
como soluções economica-
mente viáveis à recuperação de 
áreas degradadas. Apenas em 
Goiás, considerando todos os 
setores da cadeia produtiva flo-
restal, em 2015, o faturamento 
ultrapassou R$ 4,1 bilhões (US$ 

1,24 bilhões) e a arrecadação 
pública foi de R$ 79 milhões 
(US$ 24 milhões). 
 Do ponto de vista espa-
cial, as florestas plantadas e as 
empresas ligadas à produção 
madeireira estão relativamente 
espalhadas pelo estado, com 
exceção da região metropolita-
na de Goiânia, que concentra 
um grande número firmas de 
comércio e fabricação de ma-
deira. O espraiamento do insu-
mo simultâneo ao cluster do 
beneficiamento leva a um au-
mento do custo de transporte 
do setor, ao mesmo tempo em 
que existem ganhos de escala 
na oferta do produto final.
 A Integração Lavoura-
-Pecuária-Floresta(ILPF) apre-
senta grande potencial de ofer-
ta de produtos madeireiros. 
Contudo, é necessário entender 
melhor o seu mercado de modo 
a facilitar o acesso dessa pro-
dução, bem como minimizar os 
custos de deslocamento dos 
produtores. 
 Atualmente, a Emater, 
objetiva promover o desenvol-
vimento no espaço rural, via-
bilizando sistemas produtivos 
sustentáveis e acessibilidade 
ao conhecimento integrado 
(Governo – setor produtivo – 
produtores rurais) por meio de 
trabalho técnico permanente. A 
Agência coordena seis Unida-
des de Referência Tecnológicas 
(URTs) de ILPF e IPF espalha-
das em todo o Estado.
 A oferta de madeira lega-
lizada é hoje um dos principais 
gargalos do setor florestal, es-
pecialmente na região da Ama-

zônia. No entanto, sabe-se que 
o Cerrado também sofre com o 
desmatamento ilegal. A Emater 
tem um papel chave no comba-
te ao desmatamento que visa a 
oferta de carvão, lenha ou ma-
deira. É necessário minimizar 
o impacto negativo desta ativi-
dade. Do contrário, o Estado de 
Goiás sofrerá ainda mais com a 
falta de água e de outros recur-
sos naturais. Para isso, a Agên-
cia de Inovação Rural deve con-
tribuir na organização da cadeia 
produtiva, definição de políticas 
para o desenvolvimento flores-
tal, capacitação dos produtores.

CEN ÁRIOS ECONOMI A

Guilherme Resende Oliveira, 
gerente de Inteligência Territo-
rial da Emater. 
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CEN ÁRIOSMEIO AMBIENTE

gestão de soLo e ágUa Para
Proteção de Manaciais

 Um dos fundamentos da 
Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) é que a água 
é um bem de domínio público. 
Como um recurso natural limi-
tado dotado de valor econômi-
co, a bacia hidrográfica é con-
siderada a unidade territorial de 
implementação da PNRH, insti-
tuída em 1997. No mesmo ano, 
a Emater elaborou o Projeto de 
Microbacias Hidrográficas que 
tinha como objetivo conscienti-
zar as autoridades e a socieda-
de sobre a necessidade de ma-
nejar corretamente os recursos 
naturais renováveis.  Além dis-
so, o projeto buscava agregar 
políticas econômicas, tecno-
lógicas, ambientais e sociais à 
realidade estadual, visando o 
desenvolvimento sustentável 
do meio rural. 
 Os trabalhos de recu-
peração tiveram início antes 
mesmo do projeto, quando em 
1995 foram iniciados trabalhos 
de preservação de microbacia 
no município de Morrinhos. O 
trabalho continuou sendo rea-
lizado como atividade das Uni-
dades Locais de São Luís dos 
Montes Belos e Anápolis. Desde 
então, o trabalho de revitaliza-
ção de microbacia hidrográfica 
se expandiu por vários municí-
pios em Goiás. As ações preco-
nizavam, principalmente, esta-
belecer o enquadramento legal 
da vegetação nativa nas áreas 
de preservação permanente e 
reservas legais das proprieda-
des rurais, readequando-as. 
 O levantamento das ci-
dades com comprometimento 
quantitativo nos mananciais 

superficiais utilizados como 
contribuição ao abastecimento 
público (de 1999 a 2017), reali-
zado pela Saneago, demostrou 
que 26 municípios goianos po-
dem sofrer com falta de água. 
Este levantamento fez com que 
se fortalecesse ainda mais o 
trabalho de recuperação am-
biental das microbacias hidro-
gráficas situadas em manan-
ciais de abastecimento público 
em Goiás. Isso significa não só 
garantir volume de água, com 
emprego de práticas conserva-
cionistas, mas também asse-
gurar a qualidade da água, por 
meio do uso de técnicas de re-
composição da flora nativa.
 Diante desse cenário, a 
Emater intensifica suas ativi-
dades em importantes bacias, 
como a do Ribeirão João Leite 
e do Rio Meia Ponte. Em parce-
ria com a Agência Nacional de 
Águas (ANA) e a Saneago, im-
plantou-se o Projeto Produtor 
de Água” na bacia do Ribeirão 
João Leite, em 2013. A propos-
ta é promover a recomposição 
das matas ciliares e nascentes, 
efetivar o cercamento em áre-
as de preservação permanente 
(APPs), realizar práticas conser-
vacionistas e readequar as es-
tradas.  
 As ações na Bacia do 
Rio Meia Ponte visam mobili-
zar produtores rurais, elaborar 
o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), promover educação am-
biental, executar práticas con-
servacionistas e de proteção 
da flora e fauna, assim como, 
implementar o Pagamento de 
Serviços Ambientais (PSA) aos 

beneficiários.
 O agravamento da crise 
de abastecimento público de 
água na região metropolitana 
de Goiânia, fez com que o go-
verno de Goiás sancionasse 
o Decreto nº. 9.176, de 9 de 
março de 2018. O documento 
institui situação de emergência 
hídrica em mananciais referen-
ciados, além de definir ações 
para garantia do uso prioritário 
da água. Isso revela a importân-
cia de se continuar a desenvol-
ver e implementar políticas de 
preservação dos recursos hídri-
cos do estado. 
 Considerando que a 
Emater visa promover o desen-
volvimento rural sustentável por 
meio da inovação, do aumento 
da renda e da melhoria qualida-
de de vida no campo, garantir 
água em quantidade e qualida-
de é fundamental para o cum-
primento da nossa missão. Por 
isso, defendemos a implanta-
ção de um Programa de Micro-
bacias Hidrográfica para todo o 
Estado de Goiás.

Léo Lince do Carmo Almeida, 
supervisor de Meio Ambiente 
da Emater.

Fo
to

: N
iv

al
do

 F
er

r



42

 Após anos de experiência 
nas atividades como extensionis-
ta social, tive inúmeras oportuni-
dades de verificar o quanto o de-
senvolvimento social ou “uma vida 
melhor”, como se costuma dizer, 
demora para ser alcançado por 
quem vive e trabalha no campo.
 Os problemas sociais pre-
sentes no meio rural são mais gra-
ves e maiores do que normalmen-
te percebemos no meio urbano. 
Questões de ordem econômica, de 
falta de acesso aos mercados, de 
dificuldades de locomoção e tan-
tos outros se misturam com baixa 
autoestima da maioria da popula-
ção rural, que tem um longo cami-
nho para percorrer para se senti-
rem empreendedores confiantes 
em suas atividades. 
 Programas que recebem 
o nome de “sociais”, na verdade, 
não passam de mera “assistência 
social”, que, como se sabe, são in-
capazes de gerar renda e promo-
ver o desenvolvimento e qualidade 
de vida, que conforme Herculano 
(1998) “é a soma das condições 
econômicas, ambientais, cientifi-
co, culturais e políticas coletiva-
mente construídas e postas á dis-
posição dos indivíduos”.
 Tenho certeza de que agri-
cultura familiar avançou. É total-
mente visível a promoção do de-
senvolvimento socioeconômico e 
cultural de algumas comunidades 
locais, além da contribuição efeti-
va para a segurança alimentar do 
nosso País. Porém os indicadores 
sociais ainda são negativos nas 
áreas rurais, pois estes índices são 
pautados em nível de escolarida-
de, número de atendimentos em 
saúde e outros que os moradores 
do campo não alcançam e que as 
políticas públicas locais de desen-
volvimento rural não conseguem 
alavancar.

 Dentro deste contexto 
marcado por diferenças e dificul-
dades, há um clamor perceptível 
por profissionais, que como eu, 
nunca deixaram de trabalhar para 
e com as famílias rurais, para que 
o discurso do desenvolvimento se 
torne real.
 Moradores do campo, 
sejam eles, proprietários, traba-
lhadores, agricultores familiares, 
camponeses, ou qualquer deno-
minação – já que variam de acor-
do com a época e o governo – são 
extremamente interessados na 
sua melhoria de vida. Sentem na 
pele todos os dias essa necessida-
de, mas fazer essa melhoria acon-
tecer não é fácil. Principalmente, 
porque ela percorre o caminho da 
consciência da participação ativa 
nas questões que são deles pró-
prios.
 Ao discutir planos de de-
senvolvimento com estes mora-
dores, é fácil captar as demandas 
por saúde, educação, lazer, pre-
vidência, capacitação, melhoria 
nas estradas, melhoria nas casas, 
geração de renda e outros temas 
visíveis. Porém é preciso ir além. 
Faz-se necessário que questões 
históricas, culturais, sociais, mo-
rais e afetivas sejam levantadas, 
discutidas e resolvidas, o que so-
mente é possível em relações ba-
seadas na confiança e na recipro-
cidade. 
 Consequentemente estas 
famílias do campo passam a ter 
uma mentalidade aberta, receptiva 
a novos conhecimentos e pron-
tos para assumir competências e 
responsabilidades, de fato apre-
sentando o protagonismo e o en-
volvimento com a comunidade e a 
identificação de lideranças saudá-
veis. 
 Nenhuma comunidade 
rural alcança a melhoria de vida 

desenvoLviMento sociaL Para MeLhoria da
qUaLidade de vida no caMPo

sem passar pela plena promoção 
ou resgate da cidadania. É funda-
mental que cada um se reconheça 
como importante. É preciso que 
cada um se ame primeiro, para 
depois, impulsionado por aquela 
força chamada motivação, tenha 
vontade de fazer parte de um pro-
cesso de busca e crescimento. É 
este cenário que surgem os pla-
nos de desenvolvimento, pautados 
no processo dialógico e interativo.
Ciente de todo este contexto, apai-
xonada pela extensão rural, sigo 
meu percurso. Não consigo me 
distanciar dessas famílias. Vejo 
todos os dias o quanto ainda pode 
ser feito, buscando a inovação. 
Creio que o importante é perce-
ber nos olhos daquele morador do 
campo o sonho que o seu desen-
volvimento social já está chegan-
do e junto com ele a oportunidade 
de uma vida melhor.

CEN ÁRIOS COMPORTANENTO E  EDUCAÇÃO 

Janete Alves Soares da Rocha, 
supervisora de Desenvolvimen-
to Social da Emater.
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o desafio da gestão da ProPriedade rUraL

mílias do Estado, que tem renda 
consideradas muito baixa e baixa 
(IBGE, 2006), o incremento será de 
aproximadamente R$ 1 bilhão em 
um ano. Essa seria uma contribui-
ção significativa para o desenvol-
vimento econômico do Estado de 
Goiás. 
 Acredito que, apesar do 
produtor rural ser um empreen-
dedor nato, os dados acima re-
forçam a importância de se ter 
um assessoramento técnico e 
comportamental quali-quantitati-
vo, que possibilite o produtor estar 
cada vez mais capacitado para 
vencer os desafios do mundo atu-
al, ampliando seus conhecimentos 
na área técnica e de gestão, de-
senvolvendo o capital humano e 
social e, assim, aumentando sua 
competitividade. 

técnico é sensibilizar o produtor 
dos benefícios de gerenciar sua 
propriedade. Entre os benefícios 
estão: tomar a decisão certa, na 
hora certa; estabelecer metas e 
controlá-las; e maximizar os lu-
cros. Três são as perguntas cha-
ves que o produtor deve se fazer: 
onde quero chegar? Onde estou? 
Como chegar onde quero? Dessa 
maneira o produtor deve definir o 
objetivo do seu negócio, analisar 
os ambientes em que estão inse-
ridos e a estratégia a ser implanta-
da, envolvendo pessoas, recursos 
e controles. 
 A Rede de Inovação Rural 
iniciou suas atividades em 24 gru-
pos pilotos, cujos produtores são 
assessorados e orientados, não só 
tecnicamente, mas também quan-
to ao Planejamento e Gestão, um 
dos pilares da metodologia. Dentre 
estes grupos de produtores, retra-
tamos aqui o trabalho feito pela 
Unidade Local da Emater de Goia-
nésia, cujas análises feitas com 
os produtores, tendo como base 
de dados o “Diagnóstico Marco 
Zero” (2016) e posteriormente 
o “Diagnóstico Marco 1” (2017), 
observa-se que:  um produtor de 
hortaliças apresentou aumento da 
renda e passou de R$ 3.750,00 em 
2016, para R$ 11.720,00 em 2017. 
Outro produtor que tem como ati-
vidade produtiva a bovinocultura 
de leite, quando passou a ser as-
sistido e fazer a gestão, em um 
ano passou de R$ 30.112,50 para 
R$ 60.681,25.  Outro aspecto a ser 
considerado é o incremento da 
renda das 13 famílias pertencen-
tes a este grupo que foi de 56%, 
ou seja, 137 mil reais. Se o traba-
lho for estendido às 674 famílias 
do município de Goianésia o mu-
nicípio chegaria a um incremento 
de receita de R$ 7,1 milhões. E, se 
for estendido para às 90 mil fa-

 Os produtores rurais goia-
nos, como em todo o Brasil, são 
competentes na produção de ali-
mentos. Mas, nos dias de hoje, não 
é suficiente apenas saber produzir. 
As questões mais difíceis a serem 
enfrentadas encontram-se fora da 
porteira da propriedade rural. Inde-
pendente do sistema produtivo, o 
mercado dita o ritmo das mudan-
ças e o produtor precisa estar “an-
tenado” para encontrar o melhor 
caminho. Assim, pode-se entender 
que, sem uma boa gestão, muitos 
produtores estão fadados ao insu-
cesso.
 A gestão da propriedade 
rural se caracteriza por um con-
junto de atividades que devem ser 
perseguidas pelas famílias rurais 
de maneira que possam ter um 
melhor planejamento, gestão do 
negócio e das pessoas, organi-
zação e controle das atividades, 
inclusive do ponto de vista finan-
ceiro. Essas ações auxiliam na 
tomada de decisão de modo que 
o produtor possa gerenciar a pro-
priedade, maximizar a produção, 
aumentar a produtividade, dimi-
nuindo os custos, visando melho-
res resultados financeiros. Diante 
do mercado competitivo em que 
estão inseridos, o produtor tem 
que tomar decisões a partir de 
uma base de dados e não mais 
baseado no “achismo” sobre suas 
atividades.
 Desde 2016, a Emater, por 
meio de ações da metodologia da 
Rede de Inovação Rural (RIR), tem 
buscado contribuir na formação 
dos produtores para que tenham 
o conhecimento sobre a impor-
tância da gestão da propriedade e 
os benefícios de tal gestão para o 
sucesso do seu empreendimento. 
Para promover uma gestão efi-
ciente nas propriedades rurais, um 
dos desafios do assessoramento 

CEN ÁRIOSGESTÃO E  NEGÓCIOS

Elen Maria Pacheco Alves, co-
ordenadora do comitê de Ges-
tão da Rede de Inovação Rural 
da Emater.
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Evellyn de Alcântara
comunicacao@emater.go.gov.br

 Conhecida por diferen-
tes nomes a depender da região 
em que se encontra, mandioca, 
macaxeira e aipim são as prin-
cipais nomenclaturas desta raiz 
que está na mesa da maioria 
dos brasileiros. Nativo da Amé-
rica do Sul, o alimento é cultiva-
do pelos indígenas desde antes 
a chegada dos colonizadores. 
Por ser  rica em fécula e amido, 
a raiz é parte mais importante 
da planta para consumo.
 As espécies se sepa-
ram em 2 grupos, conforme o 
nível de toxidade: as espécies 
de “mesa”, também conheci-
das como mandioca “mansa”, 
comercializadas in natura; e 
as espécies para indústria, po-

dor da Emater José Gamaliel 
Anchieta Ramos recomenda 
que o plantio seja feito com a 
rama ainda fresca. Se for ne-
cessário armazená-la o pesqui-
sador alertar que após 30 dias 
o rendimento da raiz cairá. O 
pesquisador destaca ainda que 
a análise do solo é fundamental 
para uma adubação equilibrada 
e bons resultados produtivos. 
 O número de produtos 
que se pode desenvolver atra-
vés da mandioca é vasto, além 
do consumo in natura e dos 
produtos de processamento 
industrial, ela pode ser usada 
no preparo de receitas caseiras 
como bolos, pães, tortas, entre 
outros. 

pularmente conhecidas como 
mandioca “brava” ou mandio-
ca “amarga”, utilizada princi-
palmente para a fabricação de 
farinha, polvilho, fécula e como 
insumo em diversos ramos in-
dustriais. 
 A olho nu, não se pode 
distinguir os dois tipos de man-
dioca. O que as diferencia é o 
teor de ácido cianídrico que 
as compõem. A mandioca de 
mesa pode ser consumida logo 
após a colheita, porém, a do tipo 
indústria deve passar por um 
processo de industrialização 
para perder parte de seu ácido 
e ser transformada em produ-
tos finais.
 O cultivo da mandioca é 
feito a partir do plantio de um 
ramo de seu caule, que é cha-
mado de maniva. O pesquisa-

raiz à Mesa 

benefícios nUtricionais

A nutricionista Haquila Cristina Lima afirma que a raiz é um carboidrato complexo que se transfor-
ma em energia lentamente. “Isso facilita a digestão, evita picos de açúcar no sangue e dá energia 
de sobra para o dia a dia. Devido à grande quantidade de fibras, ela prolonga a saciedade. Além de 
ser indicada para celíacos por ser totalmente livre de glúten”, ressalta Haquila. 
O alimento é livre de colesterol e riquíssimo em fibras, carboidratos e vitaminas do complexo B, 
cálcio, ferro, potássio, manganês e fósforo. A mandioca ajuda a manter os ossos saudáveis e 
controla impulsos nervosos, além de ajudar no bom funcionamento do intestino. No entanto, a 
nutricionista ressalta que é prudente que ela não seja misturada com outras fontes de carboidrato, 
como arroz ou macarrão.

SABORES DO CAMPO
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PUDIM DE MANDIOCA COM LEITE DE COCO

Preparo:
1. Prepare a calda caramelizada, utilizando o açúcar e água. Coloque em 
forma para pudim e reserve.
2. No liquidificador, coloque os ovos e o leite para bater por 02 minutos.
3. Em seguida, acrescente o leite condensado, o leite de coco, e a mandioca 
cozida aos poucos. Por último acrescente o queijo ralado.
5. Despeje na forma caramelizada.
6. Asse em banho-maria por cerca de 50 minutos.
7. Após assado e frio, desinforme e leve para gelar.

Ingredientes:
01 prato de mandioca cozida
01 lata de leite condensado
01 lata (mesma medida) de leite
200 ml de leite de coco
04 ovos
02 colheres de queijo ralado
01 xícara de açúcar cristal (para calda)
½ xícara de água
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Lembranças são
Como a brisa doce

Da primavera,

Indeléveis, se agrupam,
Emocionam, dominam

E também se vão,
Com a vermelha
Poeira do chão. 

No éter ficou
O som do berrante,

O canto triste
Do carro de boi

O tempo levou o carro
Mas a saudade não foi!

Ah! Lembranças!

Trecho do poema Lembranças, da 
escritora goiana Yaciara Nara.

Fo
to

: N
iv

al
do

 F
er

r



47

Fo
to

: T
aí

s 
A

lm
ne

id
a

Im
ag

em
 p

ro
du

zi
da

 d
ur

an
te

 c
ur

so
 d

e 
ca

pa
ci

ta
çã

o 
em

 F
ot

og
ra

fia
 c

om
 C

el
ul

ar
. 



48

NAS UNIDADES LOCAIS E 
REGIONAIS DA EMATER

Telefone: (62) 3201 - 8749
E-mail: sementes@emater.go.gov.br

www.emater.go.gov.br


