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O Estado - Quais são as principais 
linhas de pesquisas desenvolvidas pela 
Uems?

Laércio Alves de Carvalho - Traba-
lhamos com a agricultura familiar e até 
cadeias produtivas do agronegócio de 
Mato Grosso do Sul. Nós temos pesquisas 
na área de soja, milho, cana-de-açúcar, 
também na área de competitividade de 
empresas agroindustriais, pesquisas na 
parte de avaliação socioeconômica de ani-
mais utilizados como iscas nos diferentes 
pantanais sul-mato-grossenses. Avaliação 
de possíveis impactos ambientais resul-
tantes de produção agropecuária, pes-
quisas com seringueira com destaque na 
região do Bolsão (Três Lagoas), que está 
desenvolvendo bastante com florestas 
plantadas e também desenvolvemos o 
programa Rio de Leite, que trabalha com 
a capacitação técnica aplicada à pecuária 
leiteira no sentido de desenvolver essa 
pecuária em Aquidauana e Anastácio. 
Isso é uma síntese com várias pesquisas, 
desde a agricultura familiar até essas 
grandes culturas.

O Estado - Como todas essas pes-
quisas desenvolvidas ajudam a suprir 
a falta de mão de obra qualificada?

Laércio - A Uems (Universidade Es-
tadual de Mato Grosso do Sul) tem uma 
característica importante por estar dis-
tribuída em 15 unidades. Isso permite que 
cada unidade trabalhe em cima do sistema 
produtivo daquela região. Sendo assim, é 
necessário focar na demanda da região e 
desenvolver tecnologias que podem me-
lhorar o sistema da determinada região. 
Como exemplo, o curso de agronomia 
em Cassilândia, o curso de agronomia, 
zootecnia e engenharia florestal em Aqui-
dauana e o curso de administração em 
Ponta Porã. Sempre trabalhando com as 
cadeias dos locais e isso é muito impor-
tante porque é uma capacitação não só do 
produtor, tem o treinamento dos futuros 
profissionais.

O Estado -  O curso de agronomia 
ainda é bastante procurado?

Laércio - Sim, o nosso curso é conceito 
quatro estrelas no Guia dos Estudantes e 
agora está para ser aprovado o doutorado 
em Aquidauana e já temos o mestrado 
em Cassilândia. A qualidade dos cursos 
dentro do Estado é em um nível alto. 
Existe uma demanda pela produção mun-

Precisamos sempre procurar desenvolver tecnologias 
para aumentar a produção. E a ideia de aumentar a 
produção não significa expandir as áreas

Muitas pesquisas são desenvolvidas na própria 
fazenda do produtor. Nossa pesquisa de cana-de- 
-açúcar hoje é desenvolvida dentro das usinas
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Muitas pesquisas que beneficiam o agrone-
gócio de Mato Grosso do Sul são realizadas pela 
Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul), onde os alunos de agronomia, zootecnia e 
engenharia florestal desenvolvem projetos com 
os produtores para aumentar a produtividade, 
aliando sustentabilidade e ganhos econômicos. 

Em conversa com a reportagem do jornal O 
Estado, o doutor em solos e nutrição de plantas, 
engenheiro agrônomo e professor da Uems, La-
ércio Alves de Caravlho, explica o trabalho feito 

pelos acadêmicos e os projetos que são desenvol-
vidos durante o curso.

Um dos exemplos, que merece destaque e que 
foi vencedor de um prêmio de Gestão Pública, foi 
o programa Rio de Leite, que nasceu de uma pes-
quisa feita nas regiões de Aquidauna e Anastácio, 
pois lá a produção leiteira estava bem abaixo 
da média nacional. Os alunos pesquisaram e 
hoje, com o programa, a produção aumentou 
juntamente com a qualidade.  “O programa tem 
parceria com o Leite Forte do governo estadual, 

que prevê a produção de embriões de bovinos da 
raça Girolando com genética leiteira superior e 
totalmente adaptados às condições climáticas do 
Estado. Também a capacitação de produtores, 
por meio de dias de campo, palestras e cursos, 
para que as tecnologias produtivas, em especial 
da nutrição, alimentação do rebanho leiteiro e 
técnicas reprodutivas, possam ser visualizadas 
e replicadas pelos produtores de leite”, afirma. 
Esses e outros detalhes do trabalho da Uems o 
professor revela na entrevista.  

‘A Uems tem uma grande interação com a sociedade’

Pesquisador da Uems fala dos resultados positivos das pesquisas para o agronegócio do Estado

Por Renata Volpe Haddad

dial de alimentos e não é diferente aqui em 
Mato Grosso do Sul. Precisamos sempre 
procurar desenvolver tecnologias para au-
mentar a produção. E a ideia de aumentar 
a produção não significa expandir as 
áreas, mas melhorar o desenvolvimento de 
tecnologia para a produção. Isso só pode 
ser feito com pesquisas.  

O Estado - Há projetos práticos em 
andamento que tenham nascido du-
rante as pesquisas? 

Laércio - Sim, um exemplo disso é 
o Programa Rio de Leite, que nasceu 
de pesquisas de diagnósticos feitos na 
região. Por exemplo, lá em Aquidauana 
e Anastácio, a produção leiteira é muito 
abaixo da média nacional. Foi feito um 
diagnóstico disso e uma pesquisa em que 
se pudesse fazer todo um trabalho para 
descobrir porque toda a produtividade é 
baixa e aí criou-se um programa estadual 
que é o nosso, Rio de Leite. 

O Estado - O programa da Uems tem 
parceria com o Leite Forte do governo 
estadual?

Laércio - Sim, foi desenvolvido um 
projeto em parceria, que prevê a produção 
de embriões de bovinos da raça Girolando 
com genética leiteira superior e total-
mente adaptados às condições climáticas 
do Estado. Também a capacitação de 
produtores, por meio de dias de campo, 
palestras e cursos, para que as tecnolo-
gias produtivas, em especial da nutrição, 
alimentação do rebanho leiteiro e técnicas 
reprodutivas, possam ser visualizadas e 
replicadas pelos produtores de leite.

O Estado - Como é o acesso do pro-
dutor ao conhecimento produzido na 
universidade?

Laércio - O acesso acontece de várias 

formas. Nós temos o acesso que acontece 
por meio da nossa página pela internet 
(http://www.portal.uems.br/), também 
muitas pesquisas são transformadas em 
cartilhas, orientações técnicas que são 
repassadas para os produtores e temos 
também muitos dias de campo, semana 
acadêmica onde os produtores visitam as 
unidades e conhecem nossas pesquisas e 
desenvolvimentos. Muitas pesquisas são 
realizadas na própria fazenda do pro-
dutor. Nossa pesquisa de cana-de-açúcar 
hoje é desenvolvida dentro das usinas. O 
interessado ou o produtor já vê os resul-
tados na própria fazenda deles.  

O Estado - O que as pesquisas já 
trouxeram de resultado e que de fato 
podem melhorar a produção se forem 
colocadas em prática?

Laércio - O programa Rio de Leite já 
obteve resultados, tanto é que a produção 
aumentou e os produtores aumentaram 
a quantidade e a qualidade do leite que é 
oriundo dessa pesquisa. A produtividade 
cresceu por causa das técnicas aplicadas 
com o estudo que os alunos fizeram. Os 
municípios atendidos pelo projeto de-
senvolvido pela Uems serão Anastácio, 
Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, 
Ivinhema, Nioaque, Nova Andradina, Si-
drolândia e Terenos.  A indicação das 
propriedades será efetuada pelos técnicos 
que atuam no Leite Forte e a disponibi-
lização dos primeiros animais deverá 
ocorrer em 18 meses.

O Estado  - O Rio de Leite já foi re-
conhecido e recebeu um prêmio, não é 
mesmo?

Laércio - Recebeu um prêmio de gestão 
pública em dezembro de 2013. Nosso pro-
grama foi um dos premiados no IX Prêmio 
Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública 

pela atuação no assentamento rural Rio 
Feio no município de Guia Lopes da La-
guna. O prêmio tem um grande destaque 
devido a sua importância para a gestão 
pública. São ideias acadêmicas e práticas 
inovadoras dos servidores que possibi-
litam o desempenho da administração 
pública e a qualidade dos serviços

O Estado - Quais as pesquisas em 
andamento que podem se tornar pro-
grama? 

Laércio - Essa da cana-de-açúcar, 
por exemplo, é uma pesquisa forte aqui 
no Estado, que a gente utiliza resíduos 
da indústria e também reduz o impacto 
ambiental para aumentar a produtividade. 
Um exemplo disso é que os resíduos estão 
sendo utilizados como fonte de adubo e 
esse adubo da fonte mineral já reduz o 
impacto e ganha em produtividade. Muitas 
usinas já estão utilizando dessa técnica. 
Outra coisa interessante que a gente de-
senvolveu é na agricultura familiar. Nós 
temos muitos projetos em andamento, 
como a produção orgânica que já tem 
muitos produtores que a Uems acom-
panha e já tem um contrato direto com a 
empresa. Sendo assim, já se tem garantia 
de venda desse produto. 

O Estado -  O que pode ajudar a me-
lhorar a qualidade das pesquisas da 
universidade?

Laércio - Algo que pode nos ajudar a 
ampliar nossos projetos é ajuda financeira 
para que possamos dar mais resultados 
para os produtores aqui de Mato Grosso 
do Sul. A Uems tem uma grande interação 
com a sociedade, o que eu considero muito 
importante para o Estado, que só tem a ga-
nhar com as nossas pesquisas e estudos. 
A Universidade não trabalha sozinha, ela 
trabalha com parcerias de outras univer-
sidades de MS e também do Brasil. Isso é 
bom porque nós adquirimos experiências 
de fora e levamos nossos conhecimentos 
para outros lugares do Brasil. 

Assessoria/Uems

Chefe da Divisão de Educação Profissional e Tecnológico da Uems


