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Monitoramento da Seca em Mato Grosso – Soja Safra 2015/16  
 

 

Em razão dos inúmeros relatos de casos de produtores rurais quanto à perda de lavouras em razão de 

bolsões de seca no estado de Mato Grosso, a Aprosoja e demais entidades do agronegócio mato-

grossenses editam o presente Informe Técnico. O objetivo é solicitar que os produtores rurais adotem 

os procedimentos abaixo descriminados para se precaverem e monitorarem os casos de perdas em 

propriedades rurais mato-grossenses. 

Como as perdas em algumas regiões já estão instaladas, é importante que o produtor documente todos 

os problemas evidentes, enviando o formulário que pode ser baixado neste link: http://bit.ly/1ZhlRRj. 

Essa documentação permite mostrar a área atingida pelo problema, para que hajam provas do ocorrido 

de forma oficial. 

 

Para tanto, associado, siga os seguintes passos: 

1. 1 – Preencha o formulário que consta no link http://bit.ly/1ZhlRRj respondendo a todos os 

campos ali descritos; 

2. 2 – Fotografe os locais com perdas e/ou replantios, indicando a data e as coordenadas 

geográficas do local fotografado; 

3. 3 – Solicite ao Engenheiro Agrônomo responsável pela lavoura que emita laudo agronômico 

devidamente registrado junto ao CREA (ART), indicando a produtividade esperada na época do 

plantio e as perdas identificadas; 

4. 4 – Solicite a um contador devidamente registrado junto ao CRC um laudo demonstrando os 

prejuízos econômicos da lavoura; 

5. 5 – Encaminhe o levantamento pluviométrico do local onde ocorreram os problemas, se possível 

com laudos de estações meteorológicas emitidos por órgãos oficiais, ou de programas 

específicos de previsão meteorológica que tiver na propriedade ou região. 

6. 6 – Envie o formulário preenchido com fotos, laudos agronômicos e contábeis para o e-mail 

politica.agricola@aprosoja.com.br.  

 

Nosso intuito é documentar todas as propriedades que tenham problemas de produtividade e perda, 

possibilitando que, no momento adequado, haja a intervenção das entidades rurais na defesa dos 

interesses de seus associados e do Estado. 
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Em caso de dúvidas, procure:  

Frederico Azevedo e Silva – Comissão de Política Agrícola da Aprosoja 
Fones: (65) 9608-1215 / 3644-4215 
E-mail: politica.agricola@aprosoja.com.br  
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