
TOUR TÉCNICO NA CULTURA DO ALGODÃO 

 O tour técnico de algodão percorrerá as cidades de Campo Verde e Primavera 
do Leste, que estão entre as 10 cidades mais desenvolvidas do estado nas quais o 
cultivo do algodão se destaca, bem como a qualidade de vida, emprego, renda, saúde 
e educação. 
 Apresentam clima ameno com temperatura média anual em torno de 22°C, 
altitude em torno de 700 m e precipitação próxima a 1700 mm, suas condições 
topográficas são favoráveis ao manejo mecanizado e a correção e adubação química 
dos solos. Paisagem característica do Planalto dos Guimarães, unidade de relevo 
típica dos Latossolos que representam 46% dos solos presentes no bioma Cerrado.  
 Entre os 20 municípios maiores produtores de algodão do país, 13 estão em 
Mato Grosso, que conseguiu manter o título de maior produtor nacional. A cidade de 
Campo Verde aparece em 3° no ranking e Primavera do Leste aparece logo na 
sequencia. Entre os fatores que contribuem para essa produção expressiva estão o 
manejo estruturado e bem elaborado, agroquímicos eficazes no combate às doenças 
como a ramulária, soluções inovadoras de reguladores de crescimento e desfolhantes 
e a evolução genética das variedades que conseguiu conciliar maior potencial 
produtivo com uma alta qualidade de fibra, reconhecida globalmente pelas empresas 
têxteis. 
 

Programação: 
Manhã:  
8:20 as 09:50 h - Visita a fazenda Lagoa Funda produtora de algodão no município de 
Campo Verde. Recepção na fazenda, apresentação sobre o trabalho da Consultoria 
Agrícola Provalle, na sequencia será apresentada toda a estrutura da fazenda, 
incluindo diferentes variedades da cultura no campo. Nesta apresentação será feito 
um comparativo de cada variedade quanto ao porte, tamanho de ciclo, resistência, 
produtividade associada ao histórico de uso de cada talhão. Será acompanhada a 
colheita de uma dessas variedades. 
 
10:30 as 11:20 h - Visita a uma algodoeira de grande porte e moderna estrutura 
localizada na cidade de Campo Verde. Na recepção da algodoeira terá uma breve 
explanação sobre as etapas do processamento do algodão, será apresentada uma 
amostra de como a fibra chega à empresa, os subprodutos e como ela sai ao final de 
todo o processo. Serão passados alguns procedimentos de segurança necessários na 
unidade de produção. A visita dentro da algodoeira terá uma duração de 40 minutos. 
 
Almoço: 11:40 as 12:40 h 
 
Tarde: Saída para a cidade de Primavera do Leste com chegada prevista para as 
14:30 h na fazenda Primavera, apresentação do Grupo Telhar (auditório) e demais 
dúvidas pertinentes a todo o pacote tecnológico empregado na produção da cultura. 
Visita a campo para acompanhar o processo de colheita e correção do solo (preparo 
do solo e distribuição de calcário), visita a algodoeira (acompanhar todo 
beneficiamento incluindo a entrada do rolinho ou fardão até o fardo beneficiado).  
 
Número de Vagas: 80  
Saída: 06:00 h - Centro de eventos do Pantanal, retorno previsto as 21:00h. 

Coordenadores(a): 
Alexandra de Paiva Soares - Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).  
Alexandre Lopes de Oliveira - Provalle Consultoria Agricola, Campo Verde, MT  
Rodrigo Alves Ribeiro - Grupo O Telhar Agro, Primavera do Leste, MT 

Monitora: Josiane Gonçalves Silva - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

Data: 26/07/2019 (Sexta-feira). Horário: 06:00 as 21:00 h 

Valor: R$ 100,00 


