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EDITORIAL

Presidir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - 
Crea-PR exige compromisso, dedicação, competência e experiência. Inserir, 
fortalecer e integrar as profissões e profissionais pertencentes ao Sistema 
Confea/Crea/Mútua, Entidades de Classe e Instituições de Ensino, buscando 
inovação e comprometimento com excelência e intensificando a defesa das 
profissões regulamentadas, é o meu compromisso com todos os profissionais 
representados por este Conselho.

Entre os maiores objetivos da minha gestão está a promoção de políticas 
de apoio à manutenção, criação e resgate das Entidades de Classe atuantes e 
que exerçam seu papel político na defesa das profissões, no Sistema Confea/
Crea e na sociedade em geral, como é o caso da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Pato Branco (AEAPB).

Estamos focando na melhoria dos processos internos para otimizar a 
participação das Entidades de Classe nos Editais de Chamamento Público, 
com a implantação de formato eletrônico para encaminhamento contínuo 
de documentação. Vale ressaltar que o último edital de chamamento foi 
um sucesso, sendo bastante concorrido e envolvendo montante elevado 
de recursos.

Em paralelo, por meio do Programa de Apoio à Sustentabilidade das 
Entidades de Classe (ProEC), estamos atuando fortemente na promoção de 
suporte às entidades na preparação, planejamento e desenvolvimento da 
propositura dos seus projetos, para realização de prestação de contas ágil, 
assertiva e transparente, de forma a mitigar glosas de despesas e devolução 
de recursos. Desta forma, colaboramos para que as Entidades de Classe 
possam atingir sua sustentabilidade institucional e autonomia financeira.

Entendo que a excelência da atuação do Crea-PR está estreitamente 
ligada ao imprescindível trabalho realizado pelas associações de classe. Por 
isto, estaremos juntos nesta caminhada em prol da valorização das profissões 
da Engenharia, Agronomia e Geociências em nosso Paraná.

Engenheiro civil Ricardo Rocha, presidente do Crea-PR

Após três edições realizadas em 2017, neste ano a Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) retoma o bem-
sucedido projeto da revista técnica Agronomia em Debate.

Pelo segundo ano consecutivo, a entidade segue com a proposta de 
disseminar conhecimento técnico, segmentado em edições temáticas. 
Já falamos de sementes, cooperativismo, manejo e conservação do 
solo. Agora, abordamos o tema do manejo para o controle das plantas 
daninhas.

Para isso, conversamos com profissionais especialistas do Sul do 
Brasil, a fim de traçar um panorama real do cenário. 

A revista Agronomia em Debate tem sido fator de sucesso, 
reconhecimento e divulgação da AEAPB em nível nacional, servindo 
como uma fonte de consulta aos associados e também como estímulo 
aos membros da diretoria.

Agradeço, em nome da diretoria da entidade, a colaboração dos 
autores pela participação efetiva na divulgação dos seus trabalhos, 
bem como de tecnologias de importância para a região Sudoeste. 
Temas importantes como receituário agronômico e produção pecuária 
estão em debate nas reuniões da associação e devem ser temas das 
próximas edições.

Também, mais uma vez meus agradecimento ao Crea-PR pela 
continuidade do processo de Editais de Chamamento Público, cujos 
recursos são fundamentais para o desenvolvimento e fomento das 
ações das entidades de classe.

Que este seja o segundo ano de muitos que virão. Uma excelente 
leitura.

Engenheiro agrônomo Edson Roberto Silveira, presidente 
da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco 
(AEAPB)

PALAVRA DO PRESIDENTE
CREA-PR

PALAVRA DO PRESIDENTE
AEAPB
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ENTREVISTA

Com a palavra
o novo presidente do Crea-PR
O QUE PENSA O PROFISSIONAL ELEITO GRAÇAS ÀS PROPOSTAS DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA  

E PARTICIPATIVA

AGRONOMIA EM DEBATE: QUAL A SUA POSIÇÃO 
SOBRE O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE PARA O 
FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTA-
BILIDADE DO SISTEMA CONFEA/CREA? 

RICARDO ROCHA: As Entidades de Classe, por meio 
da sua grande atuação na valorização do profissional, são de 
extrema importância para o trabalho do Sistema Confea/Crea de 
regularizar e fiscalizar o exercício da profissão. Profissionais cada 
vez mais valorizados resultam em atuações cada vez mais éticas 
e de qualidade. Diante disso, o fortalecimento e sustentabilidade 
das Entidades de Classe é uma prioridade na nossa gestão do 
Crea-PR. Temos criado e viabilizado diversos produtos e serviços 
para as entidades do nosso Estado, que têm nos tornado referên-
cia entre as gestões que focam essencialmente na melhoria do 
funcionamento e desenvolvimento das mesmas.

Neste ano, por exemplo, temos dois editais de chama-
mento público em andamento que, em parceria com as Entidades 
de Classe, movimentarão mais de R$ 3 milhões em recursos e 
atingirão mais de 12 mil profissionais com ações de valorização, 
aperfeiçoamento técnico e cultural. Desta forma, as Entidades 
se fortalecerão junto com o Sistema como parte integrante e 
fundamental do mesmo.

AED: DE QUE FORMA O CREA-PR ATUARÁ EM SUA 
GESTÃO COM FOCO NA DEFESA DAS PROFISSÕES E 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL? 

RR: Desde o início da minha gestão tenho orientado 
as equipes de trabalho do Conselho a melhorar o processo de 
fiscalização, buscando maior abrangência e capilaridade nas 
ações educativas e orientadoras dos nossos agentes fiscais, sem 
abrir mão das ações punitivas quando forem necessárias. Tenho 
observado e recebido diversas contribuições acerca da necessi-
dade de intensificar o combate ao exercício leigo das profissões, 

Eleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná (Crea-PR) para a gestão 2018-2020, o Eng. 
Civil Ricardo Rocha apresentou um plano de trabalho defen-
dendo uma gestão colegiada e cooperativa. Agora, dá início a um 
mandato que tem o forte compromisso com a gestão participativa, 
um dos valores estabelecidos na nova Identidade Organizacional, 
recentemente reformulada. Junto à alta direção do Conselho, Rocha 
idealiza ações que permitam às partes interessadas participar com 
proposições e soluções para os principais desafios enfrentados 
pelas profissões, fazendo com que as diretrizes adotadas pelo 
Crea-PR sejam mais eficazes e percebidas pela sociedade. Saiba 
o que pensa o novo presidente na entrevista a seguir, concedida 
à Agronomia em Debate:



e já iniciamos ações de melhoria com este objetivo, incluindo no 
planejamento estratégico do Conselho uma ação especialmente 
voltada a combater permanentemente o exercício ilegal das 
profissões, nas empresas, nos órgãos públicos e nas demais fis-
calizações diárias de rotina. Vamos também dar mais agilidade à 
qualidade dos processos de averiguação de conduta. É necessário 
dar resposta ágil e eficaz na aplicação do Código de Ética, pois a 
sociedade e os profissionais desejam que os desvios de conduta 
sejam punidos com rigor, já que condutas como o acobertamento 
profissional possuem efeitos devastadores no valor e importância 
das nossas profissões.

De outro lado, tenho convicção, e os números mostram 
isso, que a maioria das empresas e profissionais atuam com 
responsabilidade em suas atividades. Já iniciamos a promoção 
de ações de valorização e defesa das profissões, divulgando e 
mostrando à sociedade a importância e as contribuições que 
as Engenharias, a Agronomia e as Geociências trazem para o  
bem-estar das pessoas e para o desenvolvimento sustentável de 
nossa economia, com respeito às questões ambientais e preva-
lência dos interesses sociais e humanos no desenvolvimento e 
crescimento econômico do Estado e da Nação. 

AED: O FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DE CLASSE 
É UMA DAS PAUTAS PRIORITÁRIAS DA SUA GESTÃO. DE 
QUE FORMA O CONSELHO AGIRÁ NESTE SENTIDO? 

RR: Investindo mais aporte de recursos nos chamamentos 
públicos e atuando com foco na melhoria e eficiência da utilização 
destes recursos por meio do Programa de Apoio à Sustentabilidade 
das Entidades de Classe (ProEC), que em seus mais de 30 módulos 
almeja se tornar o maior programa de apoio ao desenvolvimento 
das Entidades de Classe de todo o país. Vamos desenvolver 
ferramentas e projetos direcionados ao fortalecimento destas 
entidades com a maior mobilização dos profissionais, melhoria da 
gestão e participação em políticas públicas. Atuaremos também 
em parceria para o aperfeiçoamento técnico dos profissionais, 
visando a inserção dos mesmos no mercado e sua participação 
ativa junto às gestões públicas e ao desenvolvimento do nosso 
Estado. Continuaremos ainda alavancando nossas iniciativas, já 
existentes, em parceria com as entidades como o Prêmio Crea-
-PR da Qualidade (PCQ0, Prêmio Inovação e Boas Práticas das 
Entidades de Classe e Prêmio Destaque Profissional.

E, em paralelo, buscaremos ampliar a troca de experiências 
entre as entidades e fomentar uma gestão participativa, com 
atuação direta das mesmas na melhoria da gestão do Sistema.  

                

AED: QUAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREA-
-PR JUNTO À CLASSE PRODUTIVA DO SETOR, BEM COMO 
SUA ATUAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À 
PRODUÇÃO AGRÍCOLA? 

RR: Penso que a principal contribuição do Conselho para o setor 
agropecuário seja a atuação firme em parceria junto às entidades 
organizadas do setor, como a OCEPAR e a Secretaria Estadual da 
Agricultura, com a qual mantemos convênio de mútua cooperação 
há mais de 15 anos. E também junto à Federação e às Associações 
de Engenheiros Agrônomos e demais Entidades de Classe dos 
profissionais ligados às ciências agrárias. 

Na promoção de politicas públicas sustentáveis, nossa atu-
ação será de apoio e incentivo ao debate e proposição de políticas 
por meio de nossas Entidades de Classe.  Ainda nesse primeiro 
semestre de gestão devemos implantar a prática de “advocacy” 
junto aos poderes constituídos, com vistas a levar o entendimento 
do Crea-PR e das nossas Entidades de Classe às autoridades cons-
tituídas. Desta forma, esperamos que as decisões emanadas destas 
autoridades guardem sintonia com as expectativas e aspirações 
da sociedade, em especial dos nossos profissionais, bem como 
do setor produtivo da agropecuária. 

AED: COMO O SENHOR VISLUMBRA O CREA-PR EM 2020, 
NO FINAL DE SUA PRIMEIRA GESTÃO? 

RR: O foco nas melhorias que se apresentam oportunas 
ao período 2018-2020, diagnosticadas a partir de intenso debate 
e construção coletiva em gestão participativa, remete-nos a 
expectativa realista sobre o cenário pretendido ao final de nosso 
mandato. Neste sentido, acredito que tenhamos um Conselho 
com maior capacidade de promoção da valorização profissional, 
dotado de dispositivos eficientes de defesa das profissões, com o 
ProEC maduro e sistemicamente em lapidação - exercendo sua 
função de promotor do fortalecimento das Entidades de Classe e 
apresentando sensível progresso nas relações com as Instituições 
de Ensino – e com a inserção mais adequada do recém-formado 
no Sistema Confea/Crea, disponibilizando-o maiores chances no 
mercado de trabalho, por meio do Programa Crea-JR. Para tanto, 
estamos trabalhando incansavelmente na melhoria dos processos 
de gestão, programas, e das ações de fiscalização. Nossa grande 
expectativa com o resultado de todas essas ações é que consiga-
mos melhorar o relacionamento com a sociedade, no sentido do 
Crea-PR ser percebido como seu grande parceiro. 

ENTREVISTA
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CAPA

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
aponta que o Paraná é o segundo maior produtor nacional de 
alimentos, possui as melhores condições tecnológicas, além de 
ser exemplo e referência de produção na agricultura e pecuária 
do país. Em 2018, o Estado calcula produzir um total de 39 milhões 
de toneladas de grãos. Batizado de “celeiro do Brasil”, atualmente 
também se situa em posição de liderança em diversos setores da 
indústria. No entanto, por conta de sua extensa área, o território 
agrícola paranaense está sujeito à incidência de moléstias que 
afetam as lavouras e prejudicam os produtores. 

“Controlar pragas agrícolas é um grande desafio em 
agroecossistemas. Cerca de 10% de todos os insetos são pragas, 
reduzem a produção e comprometem a qualidade do produto”, 
alerta o Eng. Agrônomo e professor Gilberto Santos Andrade, 
do Departamento Acadêmico de Ciências Agrárias, Campus Pato 
Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

“Compreender sua bioecologia e as interações com 
plantas são desafios fitossanitários importantes”, assegura, 
observando que táticas e estratégias bem empregadas podem 
ajudar no seu manejo. “A confiança em uma única tática de controle 
tem mostrado ser incapaz de gerar bom controle em longos 
períodos. Sempre que possível, os preceitos do Manejo Integrado 
de Pragas (MIP) e do manejo da resistência devem ser empregados, 
pois dificilmente teremos em médio prazo novos mecanismos de 
ação para manejar essas populações de insetos”, adverte. 

“O Paraná, pela sua pujança no cenário da produção 
agropecuária e aproveitamento intenso das áreas de produção, 

está sujeito a uma pressão significativa para ocorrência de pragas 
e doenças”, explica o diretor de Defesa Agropecuária da Adapar 
- Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Eng. Agrônomo 
Adriano Riesemberg. “Os ataques às lavouras podem causar 
maior ou menor impacto econômico, ter um controle mais ou 
menos complicado, e estar amplamente distribuídos ou restritos 
a certas regiões”, descreve. Esses e outros critérios técnicos 
são utilizados para mensurar a relevância de uma praga para o 
agronegócio paranaense. “As que são consideradas de maior 
importância possuem programas oficiais de prevenção, controle 
ou erradicação mantidos pela Adapar”, sublinha. 

INVERTEBRADOS PERIGOSOS 

A resistência de insetos é uma preocupação global 
dentro do manejo de pragas em culturas em função do longo 
período evolutivo desses organismos, cerca de 400 milhões de 
anos. “A interação insetos-planta permitiu que eles entrassem em 
contato com substâncias químicas tóxicas e, com o passar do 
tempo, se tornaram tolerantes aos inseticidas sintéticos”, explica 
Andrade. Na medida em que ocorre o uso de um único ou poucos 
mecanismos de ação de inseticidas, os suscetíveis são eliminados 
e os resistentes permanecem no agroecossistema, existindo a 
probabilidade de que os que resistiram se reproduzam, passando 
genes de resistência para seus descendentes.  

Em função disso, o planejamento do manejo preventivo 
da resistência deve estar associado ao controle químico. “O MIP 

Ameaça 
avassaladora
PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS PRESENTES NO CAMPO DEVEM SER CONTROLADAS COM MANEJO 
CORRETO E PREVENÇÃO
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CAPA

permite regular a população da praga e reduzir a pressão de 
seleção com o uso de uma única tática de controle. Neste sentido, 
pode-se utilizar cultivares resistentes, adequada nutrição de plantas, 
pensando na capacidade dela se recuperar de danos sofridos e 
como pragas poderiam se comportar em função dessa adubação”, 
ensina. “Outra tecnologia que vem sendo amplamente aprimorada 
é o controle biológico aplicado, utilizando-se agentes naturais de 
controle de pragas, multiplicados em laboratório e liberados de 
forma massal”, aponta.

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

De um modo geral, os agrônomos aplicam diferentes 
mecanismos de ação de inseticidas e estratégias complementares 
à via química. No entanto, de acordo com Andrade, o ideal seria 
que a rotação de produtos químicos fosse feita de maneira regio-
nalizada. “Um planejamento com discussão ampla para controlar 
pragas em comum poderia surtir efeitos positivos em curto prazo 
se fossem pensadas estratégias de combate com rotações de 
produtos para se manejar a resistência do inseto em microrregiões. 
Isso poderia ser usado em pragas com grande volume e frequência 
de aplicação", diz. 

É bem comum os produtores não perceberem, na prática, 
alterações no sucesso de controle por via química quando há 
resistência dos insetos. Isso decorre, porque a frequência gênica 
para resistência nas populações é baixa inicialmente. “Se um 
inseto é resistente, há um custo adaptativo para isto. Em outras 
palavras, o inseto tem menor capacidade competitiva em relação 
aos demais da população para recursos alimentares, reprodução. 
Ele salienta que, no entanto, com o tempo, há um aumento da 
frequência gênica e, então, alcança-se um limiar em que falhas não 
podem ser explicadas por problemas na calibragem, regulagem 
dos equipamentos ou por fatores ambientais.

O papel do engenheiro agrônomo é fundamental para 
auxiliar o produtor no manejo de pragas. “Também as pesquisas 
na área têm se intensificado na busca de alternativas de controle 
de insetos visando à integração de métodos de controle. Além 
disso, o entendimento de quais as rotas metabólicas para a resis-
tência e quais os fatores enzimáticos envolvidos na destoxificação 
tem sido elucidadas para se promover a inibição da defesa do 
inseto”, explica Andrade. “No entanto, a utilização de outros mé-
todos de controle é a forma mais imediata que podemos utilizar 
para manejar as pragas hoje, o que infelizmente, nem sempre é 
possível”, pondera.

RESILIÊNCIA DAS PRAGAS

O desenvolvimento da resistência de pragas aos in-
seticidas depende das características genéticas, dos fatores 
biológicos da praga e dos aspectos operacionais de escolha 
do inseticida e de sua aplicação. Isto leva a particularidades que 
devem ser consideradas na escolha de práticas preventivas 
ou remediadoras da resistência para cada praga. “A ideia de 
redução do uso de inseticida é uma questão recorrente na en-
genharia agronômica. Se resolvermos o problema do mau uso 
da tecnologia química, teremos um grande avanço na solução 
dos efeitos adversos dos produtos fitossanitários/agrotóxicos”, 
garante Andrade.

A tática de controle químico é uma ferramenta integran-
te e importante no Manejo Integrado de Pragas, no entanto, 
o problema tem sido como ela vem sendo utilizada. Muitos 
fazem uso desta tecnologia sem ou com pouca orientação 
técnica. “Ninguém toma um remédio a cada 6 horas se o mé-
dico recomenda tomá-lo a cada 12 horas, mas em se tratando 
do uso de produtos fitossanitários, vemos muitas vezes serem 
utilizados em superdoses, com má preparação da calda de 
pulverização, em pulverizações sem o conhecimento da den-
sidade populacional da praga, desconhecimento da interação 
do inseto com o estágio fenológico da cultura e aplicação em 
condições climáticas desfavoráveis”, pontua. 

Assim, o maior vilão seria a má estratégia de uso e não 
a tática química em si. Desde que bem orientados, os impactos 
podem ser reduzidos de forma satisfatória, com uma redução 
significativa de uso em excesso. Isso também passa pela maior 
atuação do engenheiro agrônomo, que deve ser ouvido e 
solicitado por produtores.

Atualmente, existem aportes do controle biológico 
com empresas de renome internacional atuando no país em 
decorrência do avanço das pesquisas. Há de se pensar em 
quais culturas agrícolas poderiam ser empregadas essas novas 
tecnologias disponíveis. O uso de feromônios sintéticos para 
monitoramento de pragas é outra ferramenta que pode dar 
suporte nas tomadas de decisão de uso ou não do controle 
químico e que ainda é pouco explorado. Existem diversas tec-
nologias que podem ser empregadas no campo. É de interesse 
dos produtores, técnicos, agrônomos e de toda a sociedade a 
redução dos agrotóxicos, mas isso deve ser implantado com 
orientação técnica.
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DEFESA AGROPECUÁRIA

Adriano Riesemberg, observa que existem pragas que 
não são objeto de programa oficial de controle, uma vez que são 
amplamente disseminadas e com métodos de controle reconhe-
cidos e preconizados pela assistência técnica, como as lagartas 
da soja e do milho, percevejos, pulgões e besouros. Aquelas 
que são objeto de programa oficial de controle e tratadas como 
prioridade pela agência possuem uma regulamentação específica 
e medidas definidas que devem ser adotadas pelos diferentes 
agentes da cadeia produtiva. A Adapar fiscaliza o cumprimento 
desses regulamentos, e, caso não estejam sendo praticados, o 
responsável pela ação ou omissão será notificado para corrigir, 
ou autuado quando não haja possibilidade de reverter os efeitos 
da infração. 

Como exemplo de pragas e doenças relevantes, Rie-
semberg cita ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi), 
formigas cortadeiras (gêneros Atta e Acromyrmex), que atacam 
uma ampla gama de frutíferas, florestas cultivadas e pastagens, 
o cancro cítrico (Xanthomonas citri susbp. citri), HLB (Candidatus 
Liberibacter) e pinta preta (Guignardia citricarpa), que afetam 
os citros, a Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) prejudica 
os bananais e o cancro europeu das pomáceas (Neonectria 
galligena), que contamina principalmente as macieiras. “Todas 
essas pragas, se não controladas de forma adequada, podem 
causar perdas severas, e até mesmo inviabilizar economicamente 
a produção”, alerta o engenheiro agrônomo, lembrando que elas 
estão contempladas nas atividades conduzidas pela agência.

Mesmo aquelas que não estão contempladas nesses 
programas, mas que possam estar causando algum impacto 
fitossanitário, podem ser alvo da agência. Como exemplo, as 
ações sobre eventuais lavouras ou pomares abandonados. Por 
não receberem o controle fitossanitário adequado por parte de 
seu responsável, essas áreas correm o risco de se tornar grandes 
disseminadoras de pragas para as propriedades vizinhas. Caso 
isso aconteça, a Adapar intervém, obrigando que o responsável 
aplique o adequado controle fitossanitário na lavoura ou a 
erradique, de forma a minimizar a pressão de inóculo sobre as 
áreas vizinhas. 

FISCALIZAR É PRECISO

As ações são sempre fundamentadas em estudos 
realizados por instituições oficiais de pesquisa, portanto, é a 

ciência quem indica quais são as melhores estratégias para o 
enfrentamento, seja a supressão, contenção ou erradicação 
de uma praga. A Adapar avalia a operacionalização, impactos 
econômicos para o setor produtivo, impactos ambientais, 
sociais e normatiza a estratégia, cuja adoção passa a ser 
obrigatória. Essas estratégias vão depender, basicamente, 
da bioecologia da praga. O fungo, por exemplo, causador 
da ferrugem asiática da soja sobrevive somente em plantas 
e tecidos vivos. “Se durante um período do ano não houver 
plantas vivas de soja, o fungo não terá onde sobreviver. 
Portanto, uma boa estratégia de controlar essa praga é o 
vazio sanitário, um período do ano em que não é permitida 
a presença de plantas vivas de soja no campo, estradas ou 
ferrovias, reduzindo a disponibilidade do fungo sobreviver de 
uma safra para outra”, recomenda Riesemberg.

Para outras pragas, como o cancro europeu das po-
máceas, a estratégia engloba pulverização das plantas com 
fungicidas protetores, eliminação e incineração de ramos do-
entes, limpeza e tratamento de cancros, além de medidas para 
evitar a disseminação da praga para áreas sem ocorrência. Já 
para o HLB, que ataca os citros, a estratégia compreende a 
realização de vistorias trimestrais para identificação de plantas 
sintomáticas, eliminação dessas plantas e pulverização de 
inseticidas para controle do inseto vetor. 

A agência também mantém programas de cunho 
preventivo, focando algumas pragas que nem mesmo existem 
no território paranaense, caso do cancro bacteriano da videira 
e Moko da bananeira. A estratégia básica envolve a realização 
de levantamentos em propriedades rurais para identificar 
precocemente a eventual ocorrência dessas pragas e a 
aplicação imediata de medidas de erradicação, evitando que 
elas se estabeleçam. Isso possibilita a manutenção do status 
do Paraná como sem ocorrência dessas pragas, o que traz 
benefícios relacionados à comercialização dos produtos que 
não sofrem restrições ao trânsito, e também ao próprio pro-
cesso produtivo, pois são pragas que, por estarem ausentes, 
não geram custos econômicos nem ambientais de controle 
para a sociedade paranaense. 

O cancro bacteriano da videira foi identificado pre-
cocemente no Paraná em duas ocasiões, e a Adapar aplicou 
medidas de erradicação. A mosca-das-frutas Cydia pomonella, 
uma das principais pragas das fruteiras de clima temperado no 
mundo, foi declarada erradicada no país por meio da remoção 
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de hospedeiros em áreas urbanas e monitoramento por meio 
de armadilhas. Portanto, as estratégias de controle ou erradi-
cação variam conforme a praga, e podem ser compostas por 
diferentes medidas, que são previstas em normas específicas.

MODELO EM DEFESA VEGETAL

Apontada como uma agência que revolucionou a 
defesa vegetal e serve de modelo para outros Estados, a 
Adapar busca cumprir sua missão institucional com eficiên-
cia e eficácia. “Para isso, realizamos repetidas avaliações de 
processos e rotinas, identificando pontos onde podem ser 
implementadas melhorias e adoção de tecnologias que per-
mitam resultados rápidos, sem perder o foco na qualidade e 
legalidade”, explica Riesemberg. Como exemplos, o redesenho 
dos processos para cadastramento de agrotóxicos (reduzindo, 
em média, de sete meses para um mês o processo de ava-
liação); processos de Certificação e Permissão de Trânsito 
Vegetal on-line; informatização da fiscalização com uso de 
tablets e impressoras portáteis.

O Paraná foi pioneiro na implantação do Siagro - Sis-
tema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos 
e do Sistema de Defesa Sanitária Vegetal – SDSV, de grande 
confiabilidade e credibilidade, que possibilita ao responsável 
técnico das unidades de produção e consolidação emitir 
eletronicamente o Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), 
e solicitar a Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV), sendo 
respaldado por uma série de validações e cruzamento de 
dados. A agência também foi o primeiro órgão estadual de 
defesa sanitária vegetal do país a impor restrição de uso aos 
fungicidas que perderam eficiência para o controle da ferru-
gem asiática da soja. 

USO DE AGROTÓXICOS

A Adapar entende que o agrotóxico é um insumo 
para a produção e apenas uma ferramenta entre as muitas 
disponíveis para o controle de pragas. Sua utilização deve 
estar contemplada numa estratégia de Manejo Integrado de 
Pragas (MIP), que considera o controle biológico (predadores, 
parasitóides e entomopatógenos), uso de cultivares resisten-
tes ou tolerantes, manejo cultural, plantas iscas e liberação 
de machos estéreis, dentre outras. 

“Essas técnicas devem ser utilizadas visando manter 
a população da praga abaixo do limiar de dano econômico, 
e a lavoura deve ser monitorada. Caso se verifique que a 
população da praga atingiu o limiar de dano econômico, fica 
justificada a autorização para uso do agrotóxico”, explica 
Riesemberg.

Um exemplo é a soja. A aplicação adequada do MIP 
é capaz de reduzir em 50% as aplicações de inseticidas, evi-
tando o desperdício do agrotóxico e também a operação de 
pulverização necessária para aplicá-lo, reduzindo os custos 
de produção. Essa análise da necessidade de uso do agrotó-
xico compete ao profissional que faz assistência técnica ao 
produtor, e o diagnóstico da situação deve ser a base para o 
profissional prescrever a receita agronômica, que autoriza o 
produtor a adquirir e usar o insumo.

Merece destaque dentre os cuidados do usuário na 
utilização do agrotóxico, o respeito às distâncias que devem 
ser mantidas de mananciais de captação de água, populações, 
escolas, habitações e culturas suscetíveis a danos. Também 
o respeito ao período de carência, de modo a reduzir a 
possibilidade de que o produto colhido apresente resíduos 
de agrotóxicos acima do limite permitido, e utilização dos 
equipamentos de proteção individual (EPI) pelo aplicador, de 
modo a resguardar sua saúde. 

A Portaria nº 101/2018 normatiza a prescrição da 
receita agronômica com assinatura digital, (quando feita di-
retamente no Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso 
de Agrotóxicos do Estado do Paraná - Siagro) e o usuário final 
certificado pela Adapar. “Com isso, espera-se que aumente o 
número de profissionais que prestam assistência técnica aos 
produtores e que assumem a prescrição das receitas e que o 
Siagro seja utilizado pelos produtores que querem certificar 
sua produção no que se refere ao uso de agrotóxicos”, finaliza 
Riesemberg.

RELEVÂNCIA DO PROFISSIONAL

O coordenador da Câmara Especializada de Agrono-
mia do Crea-PR, Eng. Agrônomo Almir Antônio Gnoatto, as-
segura que a combinação de tecnologias agronômicas 
pode contribuir para a redução do uso de agrotóxicos, 
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mas cabe ao profissional realizar análises e definir o planeja-
mento mais adequado para cada situação. De forma geral, a 
tecnologia utilizada na genética vegetal aumenta a resistência 
da cultura para certas doenças e pragas, e é fundamental na 
produtividade e na qualidade do produto ofertado ao mercado 
quando aplicada também aos defensivos agrícolas, que atu-
almente são menos tóxicos ao ambiente e seletivo aos alvos, 
e aos equipamentos, tanto os de pulverizações, quanto os de 
plantio e colheita. 

“Para a redução do uso dos agrotóxicos é necessário 
um trabalho sistemático de assistência técnica e de gestão 
rural promovido por profissionais habilitados, conhecedores 
da realidade e dos objetivos dos produtores”, observa. A partir 
de indicadores, econômicos produtivos sociais e ambientais, 
esses profissionais podem definir metas e ações, sistemas 
produtivos e tipo de tecnologia a sere executada, visando 
atingir o melhor resultado para o produtor rural, 
a sociedade e o meio ambiente. Dentre essas 
tecnologias está o uso do sistema de plantio 
direto, o Manejo Integrado de Pragas (MIP), o 
Manejo Integrado de Doenças (MID), o uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) e o Georreferenciamento, dentre outras. 

Gnoatto destaca que a fiscalização é 
uma forma de orientar os profissionais. “Além 
dela, os cursos, as palestras e os workshops 
que o Crea-PR estimula e ministra em suas oito 
regionais, por colaboradores, conselheiros, ins-
petores e palestrantes convidados, colaboram 
para orientar a conduta e o exercício ético da 
profissão”, sublinha. Em 2016, o Conselho, em 
parceria com a Adapar, publicou a segunda 
edição do Manual de Orientação sobre o Re-
ceituário Agronômico. Foram distribuídos quatro 
mil exemplares a profissionais e acadêmicos de 
todo o Paraná e, atualmente, está disponível 
para consulta no site do Crea-PR.  

As fiscalizações das culturas são realizadas por safra, 
a campo, em escritórios de planejamento e cooperativas e 
também através de documentos comprobatórios obtidos 
em cartórios. E as fiscalizações dos receituários agronômicos 
são realizadas por meio do sistema Siagro, em parceria com 
a Adapar, nas empresas revendedoras de insumos agrícolas 
e também no campo, junto à fiscalização das culturas. 

É de responsabilidade do agricultor aplicar o produto 
autorizado na dosagem e número de aplicações corretas, 
conforme recomendado na receita agronômica. Para evitar 
resíduo acima do limite, o agricultor deverá observar, obri-
gatoriamente, o intervalo de segurança após aplicação. Da 
mesma forma, o agricultor não pode utilizar agrotóxicos não 
autorizados para a cultura, já que estes resíduos podem ser 
detectados em alimentos, mesmo em quantidades abaixo dos 
limites máximos tolerados em culturas autorizadas.

Caso não respeite o limite máximo tolerado, sofrerá 
as penalidades previstas na legislação em vigor, podendo 
a sua lavoura ser interditada ou destruída, a sua produção 
embargada ou destinada à finalidade “não alimentar”. 

O Crea-PR tem ação de campo visando a verificação 
da efetiva participação profissional nas atividades de Agrono-

mia. Anualmente, a equipe de agentes fiscais realiza, em média, 
mais de três mil fiscalizações específicas na modalidade. O uso 
do Sistema de Informações Geográficas (SIG), do Crea-PR, no 
planejamento da fiscalização, e a ação conjunta com demais 
órgãos como Emater, Adapar e Tribunal de Contas do Estado, 
permite uma maior assertividade das ações de fiscalização.





14     agronomia em debate • julho 2018

BOAS PRÁTICAS

Apesar de todo o cuidado tomado no campo, a 
lavoura não fica protegida totalmente das ações de pra-
gas ou plantas daninhas. Novas tecnologias surgem no 
decorrer dos anos para auxiliar os produtores e o bom 
Engenheiro Agrônomo está sempre atento às pesquisas 
e aos estudos que buscam mitigar esses problemas. Co-
operativas, instituições e entidades ligadas à agricultura 
também fazem o possível para aumentar a qualidade e 
a produtividade.

No Sudoeste do Estado se encontram exemplos 
de espécies daninhas que causam grandes danos – como 
a buva e o azevém –, mas o manejo integrado continua 
sendo o melhor aliado do agricultor para combater outras 
espécies daninhas, como as cordas-de-viola, trapoeraba, 
leiteiro, poaia, capim milhã e capim amargoso, predomi-
nantes no período primavera/verão, bem como o nabo e 
aveia, no período do outono/inverno. 

Quanto às pragas, destaque para os percevejos de 
todas as espécies e as lagartas, em especial, a falsa-medi-
deira nas lavouras de soja. “Não podemos deixar de relatar 
o aumento dos bicudos e idiamin. Já para a cultura do milho, 
temos as lagartas do cartucho e rosca e percevejos como os 
principais vilões. No inverno, tanto na aveia quanto no trigo, 
temos a presença de lagartas, percevejos e pulgões”, informa 
o Eng. Agrônomo e Coordenador Técnico da Coopertradição, 
João Ernesto Hoppen.

Em ambas as situações, é debatido o melhor manejo 
a ser adotado. Alguns, inclusive, são praticados em conjunto. 
No caso das plantas daninhas, o uso de herbicidas pré-emer-
gentes, muito usado antigamente, ganha força para auxiliar 
no combate de ervas de difícil controle nos dias atuais. “O 
uso isolado da molécula de Glifosato não deve ser adotado, 
pois aumentamos a resistência das plantas e temos baixa 
eficiência. Porém, ele é de fundamental importância para 
o manejo dessas ervas. Agregamos junto a ele herbicidas 

Boas práticas para 
o combate de pragas e plantas 
daninhas

QUANDO REALIZADO CORRETAMENTE, O MANEJO INTEGRADO É A AÇÃO MAIS EFICAZ PARA COMBATER OS 
PROBLEMAS DA LAVOURA



específicos. Se mesmo assim tivermos baixa eficiência no 
controle, devemos adotar a aplicação sequencial com lati-
folicidas. Para o uso de qualquer herbicida, respeitamos seu 
período de carência em pré-plantio e também sua utilização 
em pós-emergência de qualquer cultura”, observa. 

PRAGAS

Para o controle de pragas é aconselhável a identifi-
cação da espécie na lavoura e o seu controle precoce, ou 
seja, nas fases iniciais de desenvolvimento, com a intenção 
de mantê-las em baixa população dentro das culturas. 
“Adotamos várias estratégias que iniciam na dessecação 
com o uso de inseticidas específicos para as pragas e, na 
pós-emergência das culturas, a utilização de inseticidas 
químicos e biológicos, sendo eles adotados em conjunto, 
pois acreditamos que devemos cada vez mais preservar os 
inimigos naturais e ter o uso consciente de agroquímicos”, 
frisa Hoppen.

Quando o assunto é aumento de produtividade, 
é preciso manter sempre o foco na assistência técnica, 
analisando cada tipo de solo e manejo para cada situação, 
tentando achar a melhor solução possível. “Começamos 
sempre pela análise de solo, com uma boa coleta do solo 
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e uma interpretação da mesma, para poder fazer a melhor 
recomendação de adubação e correção do solo, buscando 
assim o aumento de produtividade”, diz o Eng. Agrônomo 
João Paulo Lasta, Supervisor de Insumos da Lavoura S/A. 
“Essa avaliação permite recomendar a cultivar mais adaptada 
para a região, partindo para o manejo de nutrição foliar e 
também de fungicidas e inseticidas. Resumindo, o ponto 
forte para o aumento de produtividade sempre é uma ótima 
assistência técnica”, fala.

AGROTÓXICOS X SAÚDE

Muito se fala que determinados agrotóxicos podem 
ser prejudiciais à saúde das pessoas. Segundo Hoppen, a 
cooperativa procura orientar os produtores sobre a melhor 
forma da utilização dos agroquímicos, através de palestras, 
dias de campo, receituário agronômico, recomendação e 
venda de equipamentos de proteção individual (EPIs). “As 
recomendações vão desde a data programada até o melhor 
horário para a aplicação, temperatura e umidade relativa 
do ar, para que esse produto chegue ao alvo da forma mais 
segura possível”, ressalta. 

MANEJO INTEGRADO

As pragas prejudicam a produção e a qualidade 
das lavouras, o que é consenso. A falta de monitoramento 
acarreta em danos no campo, gerando mais custos com 

equipamentos e desgaste de máquinas e mão-de-obra. 
No caso das plantas daninhas, há também a redução de 
produtividade, pois elas competem por água, luz, nutrien-
tes e espaço, além de prejudicar as operações de colheita, 
causando perdas e contaminações, reduzindo a qualidade e 
depreciando o produto.

Por isso o manejo integrado deve ser adotado em 
ambas as situações. “Trata-se de uma estratégia que deve 
integrar diferentes ferramentas de controle, tais como pro-
dutos químicos, agentes biológicos, variedades resistentes às 
pragas, manejo cultural, entre outros. Atualmente, utilizamos 
todas essas ferramentas”, destaca Hoppen.

Além disso, a cooperativa dispõe sementes de 
sementes de soja e de milho geneticamente modificadas 
para a aplicação de diferentes herbicidas, com resistência 
a lagartas. “Pensando nas plantas daninhas, precisamos 
mudar o ambiente em que elas se desenvolvem. Elas têm 
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uma capacidade de adaptação e competição superior às 
culturas de grãos. Diante disso, oferecemos aos cooperados 
um manejo cultural que consiste em um mix de plantas que 
podem ser utilizadas tanto no verão quanto no inverno. 
Isso inova o manejo para as áreas de pousio, dificultando a 
multiplicação de plantas e pragas dentro das propriedades”, 
enfatiza, lembrando que a rotação de culturas é a melhor 
forma de amenizar os problemas com resistência e, ao longo 
dos cultivos, isso se torna mais rentável.

Para o Eng. Agrônomo Jeanpierre Cigolini, o melhor 
sistema para o controle de pragas é o manejo integrado, 
que deve ser adaptado à realidade de cada agricultor, com 
a preocupação de minimizar danos ao meio ambiente e à 
saúde. “Nossa preocupação também é voltada ao controle 
químico, recomendando produtos mais seletivos e menos 
tóxicos”, fala.

ALTERNATIVAS

Além da rotação de culturas, desempenhando a 
função de adubação verde e proteção de solos, uma alter-
nativa que dificulta a geminação das plantas daninhas é 
o mix de plantas. Um exemplo é a mistura de aveia, nabo 
forrageiro e centeio, que permite melhorar a estrutura do 
solo nas partes física e química, dificultando a geminação 
das plantas daninhas na área através de uma barreira física 
e oferecendo uma excelente opção para as áreas de pousio. 

“As opções das misturas de coberturas variam conforme a 
necessidade e podem atender um pré-plantio de trigo, milho 
e soja perfeitamente”, garante o Eng. Agrônomo Sandro 
Ítalo Perusso. 

ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

A Emater, que presta serviços de assistência e 
orientação técnica aos agricultores e faz parte da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), lançou a 
campanha Plante Seu Futuro, que tem como slogan “Adote 
boas práticas de produção no campo”. O programa desen-
volve trabalhos de manejo integrado de doenças, pragas, 
solos e água, diagnosticando os problemas e adotando 
práticas recomendadas através de pesquisas.

Como a soja é o principal cultivo na região Sudoeste, 
a Unidade Regional da Emater de Pato Branco desencadeou 
um trabalho na campanha voltado ao manejo de pragas e 
doenças dessa cultura. 

O Eng. Agrônomo da unidade, Edivan José Possa-
mai, explica que a ação consiste em escolher alguns produ-
tores dispostos a adotar as boas práticas, os quais passam a 
ser chamados de Unidades de Referência. Durante o cultivo 
da soja, são realizadas visitas semanais de acompanhamento 
nas lavouras, identificando e quantificando as pragas e as 
doenças que ocorrem no campo. Para isso, são utilizados 
protocolos técnicos definidos juntamente com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “Com base 
no diagnóstico realizado, o técnico e o agricultor comparam 
dados obtidos com níveis aceitáveis de pragas e doenças 
sem que ocorram perdas produtivas na lavoura, definidos 
pela pesquisa”, explica Possamai.

Segundo ele, quando ocorrem pragas e doenças 
que comprometem a produção, orienta-se o agricultor a 
fazer a intervenção na lavoura com o uso de produtos que 
apresentem melhor eficiência ao alvo, bem como o uso de 
inimigos naturais de pragas que causam menos impacto ao 
meio ambiente. “Durante a safra 2016/2017 no Paraná, esse 
trabalho demonstrou ser possível reduzir pela metade o uso 
de inseticidas e reduzir em um terço o uso de fungicidas na 
soja, quando comparado aos agricultores que não adota-
ram o manejo integrado, sem perder o teto produtivo das 
lavouras”, salienta Possamai, destacando que esse trabalho 
também pode ser utilizado em outras culturas, como no 
milho, no feijão e nas hortaliças.
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Nova rodada 

Cursos, palestras, simpósios, congressos, treinamentos, 
desenvolvimento de novas tecnologias focadas em fiscalização 
de atividades de Engenharia, revistas e viagens técnicas. Estes são 
apenas alguns dos projetos colocados em prática pelas entida-
des de classe paranaenses graças aos Editais de Chamamento 
Público promovidos pelo Crea-PR, que fomentam o alcance das 
ações, produtos e serviços direcionados ao aperfeiçoamento 
técnico, valorização e divulgação das profissões e da legislação.

Nesta edição, o Edital 001/2018-DRI contabiliza R$ 1,8 
milhão a serem disponibilizados a 30 entidades, responsáveis por 
darem andamento a um total de 60 projetos. Isso representa um 
universo de mais de 12 mil profissionais positivamente impactados 
em 2018, ação diretamente alinhada ao plano de trabalho da 
nova gestão frente ao Conselho.

“Os editais de chamamento público são o grande instru-
mento com os quais as entidades de classe podem fortalecer 
suas atividades e proporcionar o aperfeiçoamento do exercício 
profissional ético e responsável das profissões abrangidas pelo 
Sistema”, explica o presidente do Crea-PR, Eng. Civil Ricardo 
Rocha. “Desde sua criação, em 2016, o processo dos editais 

EDITAL DE CHAMAMENTO DO CREA-PR SEGUE PROPOSTA DE APRIMORAR AÇÕES CONJUNTAS COM AS 
ENTIDADES DE CLASSE E APROVA NOVOS PROJETOS EM 2018
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passou por várias reformulações e hoje atingiu um alto grau de 
critérios na concepção das propostas, regularidade de documen-
tação e qualidade dos projetos, que elevaram ainda mais a sua 
excelência. O número de projetos inscritos este ano comprova 
a grandiosidade da iniciativa”, acrescenta.

Neste ano, a principal mudança é o foco dos editais, 
que está priorizando o maior número de profissionais atingidos 
com as atividades desenvolvidas. “Cito como destaque especial 
a qualidade dos projetos aprovados. Neste ciclo, foram selecio-
nados 60 projetos, de um total de 75 apresentados”, comemora 
o gerente do Departamento de Relações Institucionais (DRI) do 
Crea-PR, Claudemir Marcos Prattes.

A prestação de contas dos projetos realizados anterior-
mente também é outro fator relevante: 56 dos 60 projetos do 
ciclo 2017 já estão com as prestações de contas devidamente 
aprovadas pelo Crea-PR. “Isso representa a seriedade e com-
petência com que os trabalhos vêm sendo executados pelas 
entidades de classe”, fala Prattes. 

O cenário positivo deve-se ainda ao trabalho de-
senvolvido pelos gestores dos termos de fomento, que não 
cumprem apenas uma função fiscalizatória, mas auxiliam na 
administração e gerenciamento dos contratos em todas as 
etapas. “Com essa iniciativa inovadora, o Crea-PR assegura o 
bom cumprimento do processo, e a sua continuidade”, conclui 
o gerente do DRI.

Crea-PR

Evolução na 
quantidade 
de termos de 
fomento

Prestações de 
contas apro-
vadas

Profissionais 
impactados

Valor total  
do repasse

NÚMEROS OFICIAIS

29 31 60

30 75 60 10
mil

13
mil

1,8
milhão

18 22 404.770 6.740 11.510       R$ 830 mil   R$ 897 mil     R$ 1,8 milhão

entidades 
participantes 
em 2018

projetos 
apresentados

projetos 
aprovados

Mais de 10 mil 
profissionais 
positivamente 
impactados em 
2017

Mais de 13 mil 
profissionais 
positivamente 
impactados em 
2018

disponibilizados 
às entidades de 
classe
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UVA NOSSA

Projeto  
Uva Nossa 
fomenta produção 
vitivinícola no 
Paraná

Uma iniciativa paranaense está envolvendo cerca 
de 60 famílias de pequenos produtores, com propriedades 
localizadas no Rio Grande do Sul e no Paraná, que produzem 
anualmente cerca de 1 milhão de quilos de uva.

Iniciado em 2010, o projeto é intitulado Uva Nossa e 
surgiu para reavivar a produção vitivinícola principalmente 
do Paraná, cuja história foi abruptamente interrompida com 
a praga da pérola-da-terra, que inviabilizou o cultivo de uvas 
no Estado por volta da década de 70.

“O Uva Nossa tem como principal objetivo orientar e 
capacitar o fornecedor para atender às mudanças e neces-
sidades do mercado”, explica o enólogo Mateus Poggere, 

Iniciativa envolve cerca de 60 famílias 
de pequenos produtores



julho 2018 • agronomia em debate     21

UVA NOSSA

informando que para o Ciclo 2018/2019 a expectativa é de 
aumentar a adesão de famílias no projeto, bem como fomen-
tar a conversão de vinhedos (iniciada em 2016) e manter a 
expansão das áreas para atender novas demandas.

Toda a gestão do projeto Uva Nossa é coordenada 
por uma equipe de engenheiros agrônomos, que cadastra 
os produtores, fornece as mudas, e dá o suporte técnico 
no campo; além de uma parceria com órgãos públicos para 
orientar sobre a prática e o manejo da produção em suas 
diferentes etapas.

“Este é um importante projeto de responsabilidade 
sócioambiental, pois trouxe oportunidades e aumentou a qua-
lidade de vida de centenas de produtores rurais”, diz Poggere.

Até agora, foi efetuado o plantio em uma área de 50 
hectares na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nos mu-
nicípios de Campo Largo, Palmeira, Balsa Nova, Lapa, Imbituva 
e Antonio Olinto. Desde o começo do projeto são colhidas, em 
média, 15 toneladas por hectare em cada safra. A sobra das 
uvas se transforma em adubo para a terra ou ração animal.
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Manejo integrado 
para manter a saúde 
do campo

Desde o início da agricultura, é comum a presença de 
plantas daninhas interferindo no desenvolvimento das lavouras. 
Os danos causados pelas infestações variam dependendo da 
espécie, da capacidade competitiva da cultura e da quantidade 
encontrada no campo. As infestações de plantas daninhas em 
geral resultam em queda da produtividade, aumentam os custos 
de produção, dificultam a colheita e, principalmente, depreciam a 
qualidade do produto colhido. Estima-se que as perdas por causa 
das ervas presentes na produção de grãos de diferentes culturas 
sejam superiores a 15%. 

Para discutir a respeito do tema, a UTFPR dos Campi de 
Pato Branco e Dois Vizinhos, a UFFS e a Associação de Engenheiros 
Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) organizaram, no primeiro 
trimestre, o I Simpósio de Manejo Integrado de Plantas Daninhas 
do Sudoeste do Paraná. 

De acordo com o professor doutor da UTFPR e integrante 
da comissão organizadora, Michelangelo Trezzi, o evento propi-
ciou a troca de informações por meio de palestras, mesas redondas 
e apresentações de trabalhos. “Essas atividades proporcionaram 
aos participantes o aprofundamento sobre o tema. Agrônomos, 
técnicos agrícolas, agricultores e estudantes puderam debater e 
conheceram novidades para combater as plantas daninhas”, diz.

Segundo Trezzi, na região Sudoeste do Estado, o processo 
de seleção que os herbicidas impõem, torna as plantas daninhas 

mais disseminadas, sendo as que mais causam preocupação 
às espécies tolerantes (trapoeraba, erva-quente, poaia-branca e 
cordas-de-viola), além das resistentes aos herbicidas, como buvas, 
azevém, capim-amargoso, leiteiro e picão-preto. “Em geral, as práti-
cas de manejo adotadas vêm contribuindo de maneira significativa 
para a redução do impacto negativo das plantas daninhas. Porém, 
poderiam ser adotadas práticas mais eficientes que propiciassem 
menos prejuízos aos agricultores e que trouxessem resultados 
muito mais adequados a longo prazo”, destaca.

O QUE FAZER?

Trezzi salienta que, atualmente, os sistemas de cultivo 
utilizados pelos agricultores são excessivamente simplificados e 
pouco diversificados. Por isso a importância do manejo integrado 
como estratégia, com rotação de culturas, cobertura de solo na 
maior parte do ano de produção - incluindo espécies cultivadas 
e adubos verdes - e a alternância de ação de agroquímicos. “As 
práticas de manejo integrado evitam ações de manejo baseadas 
exclusivamente no controle químico, como herbicidas, inseticidas 
e fungicidas, melhorando e trazendo mais sustentabilidade aos 
sistemas de cultivos utilizados pelos produtores”, acrescenta. 

Como exemplo, o cultivo da soja no Sudoeste do Paraná. 
“É muito comum em nossa região o uso da cultura da soja sem 

EVENTO DISCUTIU ALTERNATIVAS PARA COMBATER AS PLANTAS DANINHAS
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alternância com outra cultura de verão, o que tem trazido proble-
mas de toda a ordem, como o aumento de pragas e moléstias, 
problemas de fertilidade do solo e redução dos teores de matéria 
orgânica. Durante o simpósio, discutimos sobre novas tecnologias 
baseadas na engenharia genética que estão por vir, nas quais os 
agricultores depositam grande expectativa”.

OS TEMAS

Entre os assuntos do simpósio, foram debatidos os efeitos 
secundários dos herbicidas, especificamente aquele chamado 
hormesis. O palestrante do tema, professor doutor Caio Carbonari, 
da Faculdade de Ciências Agronômicas e do Departamento de 
Produção e Melhoramento Vegetal da Unesp, explica que esse é 
um efeito estimulatório do desenvolvimento das plantas causado 
por baixas doses de herbicidas. “O controle de plantas daninhas 
deve ser pensado dentro do conceito de manejo integrado, cujo 
conceito é associar o máximo de práticas e estratégias com o 
objetivo de minimizar a dependência de apenas um método. 
Obviamente, dentro desse contexto, os herbicidas têm um papel 
muito relevante, sendo amplamente empregados. Porém, alguns 
se muito persistentes no solo, podem representar um risco para 
a cultura. Claro que o risco está associado ao uso sem o devido 
planejamento”, observa. 

Carbonari alerta sobre a preocupação com as plantas da-
ninhas resistentes ao glyphosate. “Pela sua importância, o aumento 
nos casos de resistência representa um risco à sustentabilidade 
da agricultura brasileira. Mais uma vez, os produtores devem 

implementar os conceitos de manejo integrado, preconizando o 
manejo preventivo com o objetivo de reduzir o banco de semen-
tes, explorando o controle cultural e fazendo o uso racional do 
controle químico”. 

O professor doutor Ribas Vidal iniciou sua fala no sim-
pósio com a metáfora: “quando falece um ancião, perde-se uma 
biblioteca”, sintetizando os 40 anos de pesquisas desenvolvidos 
em herbologia, focando nos estudos que versam em como as 
plantas daninhas prejudicam o campo. Para Vidal, não há como 
conciliar espécies daninhas e cultivadas sem prejudicar uma cultura. 
“Processos genéticos, bioquímicos, fisiológicos e morfológicos 
são desencadeados nas plantas cultivadas prematuramente na 
presença de poucas infestantes”, frisa. Por isso, os agricultores 
precisam interagir cada vez mais com os engenheiros agrônomos 
para levantar as principais estratégias em cada propriedade. “As 
pesquisas indicam que as medidas de manejo devem ser adotadas 
precocemente, antes mesmo da semeadura da cultura. Os agricul-
tores e seus agrônomos devem avaliar cada gleba da propriedade 
para determinar as táticas específicas de acordo com as espécies 
presentes”, salienta. 

De acordo com Vidal, não existe receita, ou seja, uma 
medida que atenda todas as demandas. Cada espécie infestante 
tem características genéticas e biológicas próprias. Os resultados 
de pesquisas sugerem que medidas preventivas reduzem infesta-
ções, como a técnica de plantio direto e rotações de cultura. “Mas a 
situação sócioeconômica de cada agricultor, aliada ao seu plantel 
de equipamentos e área cultivada, irá ditar as melhores estratégias 
e táticas a serem adotadas para minimizar os danos causados”.  

A PRESENÇA

No evento, o professor Trezzi comentou que as plan-
tas daninhas estão presentes em praticamente todas 
as áreas de cultivo do Sudoeste, causando prejuízos 
bastante variáveis, sobretudo na soja, milho, trigo e 
feijão. “Atualmente, temos cerca de 35 milhões de 
hectares de soja no Brasil. Aproximadamente 8,2 
milhões estão infestados com capim-amargoso resis-
tente a herbicidas, 7,7 milhões com buva resistente e 
4,2 milhões com azevém resistente”. 

RESISTÊNCIA

Para se ter uma ideia, em áreas infestadas com aze-
vém e buva resistentes, se gasta pelo menos duas 
vezes mais com herbicidas do que em áreas sem o 
problema de resistência. Já com capim amargoso 
resistente, pode-se gastar até quatro vezes mais.
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O Paraná, juntamente com os Estados de Mato 
Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, lidera 
a produção agropecuária no país, com 58% do total. Isto 
segundo a primeira estimativa divulgada do Valor Bruto da 
Produção agropecuária, o VBP, de 2018, que somou R$ 516,6 
bilhões no período. Os dados são do Ministério da Agricultura, 
Agropecuária e Abastecimento. Mesmo não sendo o maior 
número dos últimos anos, em um período de recessão no 
país, o montante mostra a importância do segmento para o 
Brasil, em especial ao Paraná.

Este mesmo estudo apresenta um total de mais de R$ 
39 bilhões das lavouras paranaenses e de R$ 24 bilhões da 
pecuária. No Estado, são mais de 370 mil estabelecimentos 
agrícolas, sendo que 80% deles pertencem à agricultura 
familiar e ocupam três de cada 10 hectares explorados pelo 

agronegócio. A atividade econômica não pode ser traduzida 
em melhores condições de vida: em cerca de 200 mil dessas 
propriedades, a renda familiar é inferior a dois salários mínimos 
e 100 mil não recebem nenhum tipo de assistência (fonte: 
jornal Gazeta do Povo). E aí está o grande desafio. Como 
manter sustentável a produção paranaense, gerando lucros e 
resultados positivos às empresas e à população, e, ao mesmo 
tempo, não sufocar o pequeno produtor?

Neste contexto, é fundamental o papel da assistência 
técnica ao produtor, de forma a aprimorar a produtividade e 
desenvolvimento das atividades agrícolas, com responsabi-
lidade ambiental e social. A assistência técnica é o conjunto 
de ações que permitem a comunicação, capacitação e a 
prestação de serviços aos produtores rurais, de maneira a 
ampliar o acesso a novas tecnologias e promover a gestão, 

garante boa performance 
no campo
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administração e planejamento das atividades rurais, preser-
vando e recuperando os recursos naturais disponíveis.

“Muitas vezes 
o produtor tem co-
nhecimento de novas 
tecnologias, mas por 
não visualizar corre-
tamente os benefícios 
ou não dominar os 
processos acaba por 
não implantá-los. É 
neste momento que a 
figura do profissional 
faz diferença”, asse-
gura o Eng. Agrônomo 
Cassiano Conte.

DE OLHO NO PRODUTOR

Entender o cotidiano e as demandas do produtor rural 
é um desafio e um trabalho determinante na hora da pres-
tação da assistência. É fundamental perceber sua realidade 
antes de apenas oferecer um kit tecnológico que possa servir 
perfeitamente a uma grande indústria, mas que está a anos-
-luz daquele cenário regional. Da mesma forma, estar atento 
às particularidades de cada caso, para fornecer a assistência 
técnica e um eventual financiamento adequados.

“O acesso às novas tecnologias ao agricultor melho-
rou. Hoje a maioria dos agricultores possui acesso às redes 
sociais e utiliza efetivamente essas ferramentas. Também 

recebem informações através 
de instituições de pesquisas, 
empresas privadas, coope-
rativas e multinacionais, que 
promovem palestras, dias 
de campo, reuniões técnicas 
e informativos”, comenta o 
Eng. Agrônomo Luiz Giovani 
Piovezana.

A função do profis-
sional da Agronomia neste 
contexto é colaborar com 
seu conhecimento técnico e 
profissional, indicando produ-
tos e tecnologias de ponta e 
prestando uma consultoria de 
acordo com a necessidade e a realidade de cada produtor. “O 
principal objetivo da assistência técnica é auxiliar o produtor 
a explorar o máximo do potencial genético das culturas, 
indicando qual melhor produto, seu manejo e momento das 
aplicações”, comenta Piovezana.

Segundo ele, os fatores para o sucesso da assistência 
técnica seriam a presença no campo, ter um bom relaciona-
mento e profissionalismo no momento de indicar produtos e 
serviços, levando sempre inovações ao agricultor. “Os resulta-
dos são mensurados por colheitas supervisionadas, medindo 
a performance de produtos em diferentes times de aplicações 
e diferentes cultivares, adaptadas em cada região”, conclui.

“O principal fator para o sucesso é humano. O pro-
fissional deve ter acima de tudo bom caráter e buscar aper-
feiçoamento constante em cursos e especializações. Se ele 
não se distinguir tecnicamente dos demais, será aos poucos 
eliminado do processo, pois o acesso à informação o produtor 
já possui”, diz Conte.
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Na região Sudoeste, números oficiais obtidos junto ao Instituto Paranaense de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (IPARDS) mostram um crescimento significativo da produtividade 
média da soja e do milho no período de 1980 a 2016: 

EVOLUÇÃO NA PRODUTIVIDADE =  
TECNOLOGIAS + EFICIÊNCIA DOS PRODUTORES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 SOJA  MILHO

3,2 mil kg/ha

2 mil kg/ha

PRODUTIVIDADE MÉDIA 
▶ 2 mil kg/ha em 1980
▶ 3,2 mil kg/ha em 2016

 60%

8,8 mil kg/ha

2 mil kg/ha

PRODUTIVIDADE MÉDIA 
▶ 2 mil kg/ha em 1980
▶ 8,8 mil kg/ha em 2016

 340%
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Registro da capacitação dos técnicos na região

Unidade de referência em manejo integrado de pragas e doenças da soja em 
Pato Branco

Manejo e conservação de solos e água, em Chopinzinho 

Capacitação de agricultores da Safra 2017/2018 em manejo integrado de pragas e 
doenças da soja na cidade de Itapejara d'Oeste

O cuidado com a produção rural norteia o trabalho da EMATER, o 
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e de Extensão Rural, que 
há 62 anos tem acompanhado e atuado nos diversos acontecimentos 
que marcaram o desenvolvimento do agronegócio no Paraná. A sua 
ação extensionista é marcada por fatos como a implantação do crédito 
rural, a criação do cooperativismo agropecuário, a reconversão das 
propriedades para a produção de grãos e pecuária após a geada de 
1975, o manejo integrado de solos, a redução do uso de agrotóxicos, 
os planos municipais de desenvolvimento rural, a viabilização dos 
assentamentos, a execução de programas e políticas voltadas ao 
meio rural. “A essência continua sendo a de melhorar as condições 
econômicas e sociais do homem do campo e sua família, com aumento 
de produtividade, maior renda para o produtor, oferta de alimento 
seguro para a população em geral e o cuidado especial com os recursos 
naturais”, afirma o Diretor Presidente da EMATER, Rubens Ernesto 
Niederheitmann.

Como resultados do trabalho, a melhoria na geração de renda e da 
qualidade de vida da família rural, influindo na vida da população 
urbana. “A assistência técnica contribui para o aumento da riqueza do 

Estado por meio do incremento da renda dos agricultores e a dinami-
zação das economias locais; implantação de sistemas sustentáveis no 
Paraná, visando a melhoria do ambiente e preservação dos recursos 
naturais; inclusão social e produtiva de muitas famílias em situação de 
vulnerabilidade”, diz Niederheitmann.

Na agenda do Instituto estão ações pautadas pela preocupação com 
a economia regional, a segurança alimentar, a inclusão produtiva e 
sistemas agrícolas de baixo impacto ambiental. Em 2012, foi criado 
o programa EMATER do Futuro, que estabelece uma visão de longo 
prazo do trabalho de extensão rural. O processo envolve três fases: a 
construção de uma agenda estratégica, o alinhamento da estrutura 
para assegurar a implementação e a definição sistemática de moni-
toramento e avaliação. “Em 2018, continuaremos desenvolvendo as 
ações focando em resultados ligados às principais cadeias produtivas 
da agropecuária paranaense, como o controle da erosão e a manuten-
ção da fertilidade dos terrenos cultivados, algo percebido de forma 
imediata pelo produtor e, ainda a conservação da qualidade da água 
que corre pelos córregos e rios e que é responsável pelo abastecimento 
de milhares de lares urbanos”, assegura Niederheitmann.
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Os Engenheiros Agrônomos do Paraná, liderados pela FEAPr - Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, 
inspirados pelo tema "O Engenheiro Agrônomo e a Segurança Alimentar" e pelas discussões pautadas sob os 3 (três) Eixos 
Temáticos do XVII Congresso Paranaense de Engenheiros Agrônomos (XVII CPEA), que foi realizado em parceria com 
a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco - AEAPB, na cidade de Pato Branco, Paraná, no período de  03 
a 05 de agosto de 2016, vêm a público explicitar seus posicionamentos neste histórico cenário de mudanças por que passa 
o Brasil, onde a sociedade cobra de seus governantes transparência e eficiência no atendimento às suas demandas, dentre 
as quais destaca-se a produção sustentável de alimentos seguros, fibras e energia que dependem da atuação profissional 
da Categoria Agronômica com crescente competência na área ambiental, educacional, de infraestrutura e principalmente 
política, no intuito de alcançar uma sociedade mais sustentável, democrática e justa. 

Entendem também os Engenheiros Agrônomos que estes devem intensificar sua atuação política junto aos poderes 
instituídos, resgatando seu papel de protagonistas em todos os setores que afetem a Política Agrícola, a Segurança Alimentar 
e a Produção de Alimentos Seguros em nosso País, seja na Educação, na Economia, na área Ambiental e em outras em 
que a Categoria tenha o poder de, com seu conhecimento, influenciar positivamente os destinos do Paraná e do Brasil.

Neste XVII CPEA os Engenheiros Agrônomos do Paraná, a partir das discussões desenvolvidas nos 3 (três) eixos 
temáticos do congresso, foram traduzidas nas seguintes moções:

Eixo Temático 1 – Agroindústria

 Entendem os Engenheiros Agrônomos do Paraná que sua atuação profissional na agroindustrialização de produtos 
agrícolas não se limita apenas aos alimentos, mas também estende-se às fibras e à produção de combustíveis derivados da 
biomassa para a geração de energia, e enfatizam que a transformação e a conservação de alimentos em muito contribui 
para a segurança alimentar por meio da oferta em qualidade e quantidade de alimentos seguros. Para tanto, a Categoria 
Agronômica buscará atuar nos seguintes pontos para permitir uma melhor prestação de serviços à comunidade: 

1.Que os Cursos de Agronomia, para garantir qualidade no exercício profissional das atribuições conferidas aos 
futuros Engenheiros Agrônomos pelo Decreto Nº 23.196 de 12 de outubro de 1933, devem ampliar a oferta de disciplinas 
com conteúdo que aborde tecnologia de transformação e conservação de produtos agropecuários permitindo aprimorar a 
formação de seus egressos particularmente no que concerne à peculiares e demandas regionais;

2.Que as entidades representativas atuem fortemente no sentido de garantir e de ampliar as oportunidades profis-
sionais para que os Engenheiros Agrônomos possam, com sua competência e atribuições, atender as demandas de mercado 
na área da agroindústria, particularmente nas oportunidades surgidas em áreas de atuação profissional sombreadas pelas 
atribuições de outras profissões regulamentadas;

Carta Aberta dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná

Carta de Pato Branco

XVII Congresso  
Paranaense de  
Engenheiros  
Agrônomos

Pato Branco (PR), 5 de agosto de 2016.

O Engenheiro Agrônomo e a Segurança Alimentar
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3.Que se busque a extensão do uso de produtos para culturas com suporte fitossanitário insuficiente, "minor 
crops", de modo a se corrigir esta limitação que impede avanços de cadeias produtivas importantes que possuem grande 
potencial de impacto econômico;

4.Promover a rastreabilidade e a certificação da produção agropecuária e fortalecer a participação e o envolvi-
mento dos Engenheiros Agrônomos em seus procedimentos técnicos e protocolos que aprimorem a garantia da oferta de 
alimentos seguros à população;

5.Estimular as boas práticas agrícolas em todos os segmentos desde a produção até a agroindustrialização, de modo 
a proporcionar a obtenção de alimentos seguros e a minimização do desperdício nas cadeias produtivas;

6.Que se estimule, por meio de políticas públicas, a expansão do mercado nacional e internacional para o setor 
agropecuário por meio do apoio à geração de novos conhecimentos, do desenvolvimento e acolhimento de inovadoras 
tecnologias e estímulo ao fortalecimento do livre mercado dos produtos e serviços da agroindústria;

7.Que os Engenheiros Agrônomos atuem politicamente junto ao legislativo, executivo e judiciário no sentido de 
se promover o aprimoramento do arcabouço legal que trata da tributação, das relações de trabalho, do direito à propriedade 
e das exigências ambientais que tanto afetam e limitam o desenvolvimento do setor agroindustrial.

Eixo Temático 2 – Boas práticas na produção

 Entendem os Engenheiros Agrônomos do Paraná que sua formação interdisciplinar e holística lhes credencia 
a conceber, planejar e orientar a implementação das melhores práticas agrícolas que permitem a produção sustentável de 
alimentos, fibras e energia, sob a responsabilidade técnica de colegas cuja autoridade profissional deve ser respeitada, recha-
çando quaisquer ingerências advindas de outras categorias profissionais, que por falta de sólida formação técnico-científica 
tentam fazer prevalecer suas percepções sobre os complexos processos que envolvem a agricultura. Assim sendo, sob este 
eixo temático posicionam-se:

- Todo o fundamento jurídico deve estar embasado, caso contrário não pode ser aceito. Que a atuação profissional 
dos Engenheiros Agrônomos não pode nem deve ficar subordinada a decisões sem justificativa técnica originadas sob "o 
princípio da precaução" de demandas perante o Ministério Público, ou outras autoridades constituídas. 

- Que os Engenheiros Agrônomos, por meio de seus representantes, atuem junto às autoridades no sentido de 
esclarecer e de se buscar uma correta interpretação dos textos legais de modo a permitir que apenas ações viáveis e sus-
tentáveis tenham sua implementação cobrada.

- Que os Engenheiros Agrônomos trabalhem no sentido de apoiar a divulgação e a adoção de boas práticas agro-
nômicas pelo setor agrícola, e de esclarecer a sociedade que sua adoção minimiza os riscos advindos da agricultura em 
todos os sentidos, principalmente na oferta de alimentos seguros.
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- Que com relação ao Projeto de Lei Federal 3200/2015 que trata da "Política Nacional de Defensivos Fitossanitários 
e de Produtos de Controle Ambiental, seus Componentes e Afins", os Engenheiros Agrônomos do Paraná, posicionam-se por 
endossar e reforçar o conteúdo da "Carta de Curitiba" promulgada por ocasião da realização do "Agrosul 2012 -Encontro 
Sul Brasileiro de Engenheiros Agrônomos" que sob o tema "Alimento, Saúde & Agricultura - Os agrotóxicos e o papel dos 
Engenheiros Agrônomos na Produção de Alimentos Seguros e Sustentabilidade Ambiental" lista e equaciona os principais 
pontos que necessitam ser corrigidos na legislação que atualmente rege o tema no Brasil.

- Que os Engenheiros Agrônomos devem sempre defender o uso seguro e adequado dos defensivos agrícolas/ 
agrotóxicos, promover o treinamento dos aplicadores e apoiar a terceirização de serviços especializados de aplicação.

- Que os Cursos de Agronomia do Brasil aprofundem, no programa de formação dos Engenheiros Agrônomos, 
os conhecimentos sobre as propriedades físico-químicas e biológicas dos ingredientes ativos utilizados como defensivos 
agrícolas/agrotóxicos e sobre o seu comportamento no ambiente.

- Que com relação às exigências estabelecidas pelo Código Ambiental Brasileiro que os representantes das Entidades 
de Classe e das Instituições de Ensino junto ao Sistema Confea/Crea apoiem e promovam a exigência de responsabilidade 
técnica para os projetos apresentados e implementados sob o PRA - Programa de Recuperação Ambiental.

Eixo Temático 3 – Sustentabilidade agropecuária

 Há no momento grande necessidade de se resgatar a adoção das técnicas  já consagradas e consolidadas pela 
Agronomia e pelos Engenheiros Agrônomos, dentre as quais destacam-se: o manejo integrado de pragas e doenças e o 
controle biológico; as práticas voltadas à conservação de solos que incluem a adoção de sistemas de plantio direto centrados 
na rotação de culturas, na cobertura e no mínimo revolvimento do solo;  e o planejamento integral da propriedade.

 Dentro dessa lógica entende-se que os "Agrotóxicos" constituem-se em ferramentas importantes para quaisquer 
sistemas de produção, porém estes devem ser utilizados com critérios técnicos sob os quais os Engenheiros Agrônomos, 
amparando os agricultores em seu processo decisório, devem proporcionar aos empreendimentos a tão propalada susten-
tabilidade.

 Por outro lado, importante ressaltar que o público necessita melhor esclarecimento e informações corretas sobre 
a questão dos "agrotóxicos", de modo a evitar percepções equivocadas que leva muitas vezes os Engenheiros Agrônomos 
a serem confundidos com simples vendedores, o que desvaloriza a nossa profissão. 

 Assim sendo, como forma de valorizar a atuação profissional dos Engenheiros Agrônomos, seguem abaixo 
alguns importantes pontos destacados neste XVII CPEA sob este eixo e que não se limitam apenas àquela pontual questão:

1. Intransigente defesa do restabelecimento de um amplo programa de manejo e conservação de solos e água no 
Estado do Paraná, em que se estimule a participação de todas as entidades que possam de alguma forma contribuir com: a 
educação ampla e em todos os níveis sobre a importância dos solos e das bacias hidrográficas onde estes estão inseridos; 
financiamento de projetos de pesquisa, de extensão e de capacitação de profissionais com vistas à implementação de pro-
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jetos conservacionistas e sistemas integrados de produção agropecu; facilitar o acesso ao crédito para o estabelecimento 
de sistemas conservacionistas nas propriedades rurais e eventualmente condicionar a liberação crédito para aqueles que 
adotam práticas conservacionistas; 

2. Promover a contínua capacitação dos Engenheiros Agrônomos em tecnologia de aplicação de agrotóxicos/ 
defensivos agrícolas e por conseguinte aos seus clientes e colaboradores.

3. Promover e amparar os representantes das Instituições de Ensino Superior e das Entidades de Classe dos 
Engenheiros Agrônomos junto ao Sistema Confea/Crea de modo a estes contribuírem com o contínuo aprimoramento da 
fiscalização do exercício profissional e, com isso, contribuindo com a Sustentabilidade Agropecuária.

Moção Plenária

- Considerando-se a importância da cultura da soja (Glycine max) para o Paraná e para o Brasil  e os riscos advin-
dos da ferrugem asiática, cujo agente causal, o fungo Phakopsora pachyrhizi, levou a Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná - ADAPAR a limitar a semeadura ao período compreendido entre 16 de setembro e 31 de dezembro de cada ano 
agrícola; considerando-se que a Portaria ADAPAR Nº 193 de 06/10/2015 impede que microrregiões localizadas no Sudoeste 
do Paraná cultivem a chamada "safrinha", geralmente semeada na segunda quinzena de janeiro. Considerando o "risco do 
surgimento e do aumento de populações resistentes a fungicidas do fungo causador da ferrugem asiática da soja" colocado 
por meio de nota técnica emitida pela Chefia Geral da Embrapa - Soja, e considerando-se a reivindicação de Engenheiros 
Agrônomos de que se re-avalie a possibilidade de flexibilização da data de plantio da soja em certas regiões do Sudoeste do 
Paraná para além do período estabelecido, o  plenário do XVII Congresso Paranaense de Engenheiros Agrônomos resolve 
apoiar moção para que sejam realizados novos estudos relativos à eficácia das medidas tomadas pela Portaria 193/2015.

Por último, os Engenheiros Agrônomos do Paraná, ao considerarem que sua atuação junto à pesquisa, ensino 
e extensão tem sido fundamental para que o Paraná desenvolva ainda mais a sua pujante Agricultura, ao encerrarem os 
trabalhos deste XVII Congresso Paranaense de Engenheiros Agrônomos reiteram a necessidade de que sua organização 
representativa, a FEAPr - Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná,  necessita aperfeiçoar sua estrutura para 
fazer a defesa da Agronomia, dos colegas profissionais e dos futuros Engenheiros Agrônomos. No entanto, a FEAPr e 
suas entidades coligadas, carecem de uma participação mais efetiva de seus representados, Profissionais e Estudantes de 
Agronomia, conclama a todos a se posicionar e militar nas Entidades de Classe de suas respectivas regiões, de maneira 
mais proativa em relação a esta vital profissão, que tanto tem ajudado o Paraná e o Brasil.

   Pato Branco (PR), 05 de agosto de 2016.

Luiz Antonio Corrêa Lucchesi
Presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná

Clodomir Luiz Ascari
Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco
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ARTIGO | Eng. Agr. Almir Antonio Gnoatto

Ética e responsabilidade 
profissional dos Engenheiros 
Agrônomos na prescrição dos 
agrotóxicos

A importância econômica e social da agricultura no Brasil 
e no Estado do Paraná é incontestável, favorecidas pelas nossas 
condições edafoclimáticas, dos recursos naturais existentes nos 
diferentes biomas e pelo uso eficiente da tecnologia, tornando 
competitiva nossa agricultura perante aos concorrentes mundiais, 
oportunizando renda e trabalho para milhões de pessoas do meio 
rural e urbano nacional.

Nas últimas décadas, o uso da tecnologia na agricultura 
tem conquistado aumentos significativos na produtividade e na 
produção, provocando uma diminuição nos preços dos alimentos 
pagos pelos consumidores, controlando os processos inflacioná-
rios que diminui o poder de compra do trabalhador assalariado, 
podendo também esses ganhos tecnológicos se bem administra-
dos, reduzir os custos de produção, melhorando a lucratividade 
em nível de agricultor.

Por outro lado, a sociedade brasileira tem aumentado sua 
preocupação com as questões relacionadas à saúde e ao meio 
ambiente. Cientes de seus direitos, os cidadãos têm questionado a 

qualidade dos alimentos produzidos, principalmente com relação à 
presença de resíduos indesejáveis de agrotóxicos, pelo uso abusivo 
ou inapropriado dos mesmos na agricultura. Além da busca pelo 
consumo de alimentos seguros, a sociedade está cada vez mais 
preocupada com as questões ambientais, seja com a destinação 
adequada dos resíduos sólidos, da contaminação dos recursos 
naturais (água, solo e ar) e da preservação das florestas, ou seja, 
na defesa do meio ambiente. Essas preocupações da sociedade 
tem provocado cobranças exaustivamente dos órgãos e das au-
toridades constituídas para adotar medidas legais que garantam 
a segurança dos alimentos consumidos pela população e na 
proteção do meio ambiente.

Diante disso, os profissionais da Engenharia Agronômica 
com formação e atribuições legais possuem capacidade de 
prescreverem as tecnologias mais apropriadas na agricultura, 
priorizando as boas práticas agrícolas com o uso de sistemas mais 
sustentáveis que tenham menor impacto possível. Dos princípios 
éticos da intervenção, a profissão é exercida com base nos pre-
ceitos do desenvolvimento sustentável na intervenção sobre os 
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ambientes naturais e construídos e da incolumidade das pessoas, 
de seus bens e de seus valores (Código de Ética Profissional, Res. 
1.002/2002).

O agrotóxico como é legalmente é denominado, tem o seu 
uso impactado positivamente no controle das pragas, doenças e 
plantas daninhas, garantido aumentos de produção, por outro lado 
o uso destes insumos indevidamente pode impactar negativamente, 
seja no aumento dos custos de produção pelo seu uso excessivo, 
por comprometer a qualidade dos alimentos e por contaminar o 
meio ambiente.

Quando da recomendação do uso dos agrotóxicos, esta 
deve ser feita por profissional que conheça a complexidade da pro-
priedade rural e sua dinâmica presente nos diferentes sistemas de 
produção, que realize diagnósticos e monitoramentos sistemáticos 
nas lavouras, evitando o nível de dano econômico de determinadas 
pragas, doenças ou plantas daninhas. Quando necessário o seu uso, 
fazer o planejamento e execução da aplicação segura. Para tanto 
precisamos urgentemente discutir a responsabilidade técnica de 
profissionais em nível de propriedade, a chamada Responsabilidade 
Técnica (RT), a fim de garantir a produção de alimentos seguros 
e a proteção do recursos naturais e do meio ambiente com mais 
oportunidades de inserção de profissional.

Os agrotóxicos somente chegarão legalmente às mãos 
dos usuários finais para fins de utilização, se previamente assim 
for recomendado pelos profissionais habilitados das áreas agro-
nômica ou florestal mediante Receita Agronômica específica com 
a devida Anotação da Responsabilidade Técnica (ART). Então 
estes profissionais devem estar cientes da importância do papel 
que desempenham na recomendação e uso destes produtos 
fitossanitários, que a par de trazer benefícios à produção agrícola 
pode trazer também riscos à saúde e à segurança das pessoas e 
também ao meio ambiente se utilizados de forma inadequada. 
Neste sentido, o profissional deve cercar-se dos cuidados neces-
sários para a prescrição das receitas agronômicas primando pela 
assistência técnica precedida de diagnóstico e visitas a propriedade 
rural onde será utilizado o agrotóxico.

Cabe destacar que a questão dos agrotóxicos é de res-
ponsabilidade de todos os agentes da cadeia produtiva, seja os 
fabricantes, distribuidores, profissionais da assistência técnica e dos 
produtores. O Crea-PR como órgão de fiscalização do exercício 
profissional, juntamente com outros órgãos públicos como Adapar 
e Ministério Público, está empenhado em garantir a defesa da socie-
dade, da produção do alimento seguro e do exercício profissional.

FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO

O Crea-PR é uma autarquia pública federal com po-
deres delegado pela União, cuja função é organizar, controlar 
e fiscalizar o exercício profissional na defesa da sociedade e 
do ser humano. O Sistema Confea/Crea tem como premis-
sas combater o exercício ilegal das profissões e promover a 
conduta ética no exercício da profissão, regulamentada pela 
Lei n° 5.194/1966 e pela Resolução n° 1.002/2002 – Código de 
Ética Profissional. Para o profissional, é garantida a liberdade 
de meios e formas do exercício profissional, e também a ele é 
imputada e responsabilização por eventuais desconformidades 
nos resultados deste exercício, incluso aí a imperícia, a impru-
dência e a negligência.

A legislação em vigor prevê que todo ato cometido pelo 
profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os 
deveres de ofício e pratique condutas expressamente vedadas 
ou lese direitos reconhecidos de outrem, como descuidar com 
as medidas de segurança e saúde do trabalhador rural sob sua 
coordenação ou, de prestar de má-fé na orientação, proposta, 
prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa 
resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou 
ao patrimônio cultural, poderá sofrer penalidades legais como 
advertência reservada e censura pública. A legislação também 
prevê a imposição de multas, suspensão e cancelamento do 
registro, sendo esta última penalidade por má conduta pública 
e escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação 
definitiva por crime considerado infamante. Essas penalidades 
serão julgadas pelas instâncias do Sistema Confea/Crea com 
direito a ampla defesa das partes envolvidas. 

ALMIR ANTONIO GNOATTO

Eng. Agrônomo, Coorde-
nador da Câmara Espe-
cializada de Agronomia 

(CEA) do Crea-PR.

almirgnoatto@utfpr.edu.br



O Plenário do Crea-PR é a instância máxima do Con-
selho, que decide seu funcionamento e atuação. É a partir das 
decisões do Plenário que muitas das ações do Crea-PR são 
pautadas. Dentre as suas atribuições, está decidir questões 
enviadas pelas seis Câmaras Especializadas, baixar Atos Nor-
mativos para fiscalização do exercício profissional, cumprir a 
legislação federal, definir a aplicação da renda líquida e apreciar 
o orçamento do Conselho, cumprir as determinações do Confea, 
conferir todas as questões financeiras, aprovar a prestação de 
contas anual.

Atualmente, o Plenário é composto por 113 Conselheiros 
Titulares, sendo 85 representantes de entidades de classe, que 
são eleitos em Assembleia, e 28 representantes de instituições 
de ensino, que são indicados, sendo no máximo dois represen-
tantes, um das Engenharias e outro da Agronomia. O Plenário se 
reúne em média a cada 40 dias, e o primeiro encontro registrado 
de conselheiros do Crea-PR aconteceu em 1934.

Desde 2012, adotou-se a votação eletrônica que oferece 
mais agilidade às reuniões e facilidades aos conselheiros, já que 
eles podem “pré-votar” o processo ou o protocolo de casa. O 
sistema de votação traz mais transparência ao processo, pois os 
votos saem nominalmente na Decisão da Câmara ou Plenário. 
A partir de 2014, as sessões passaram a ser transmitidas online 
e ao vivo, facilitando ainda mais a participação dos conselheiros.

Outra função dos conselheiros é atuar nas Câmaras 
Especializadas, que discutem assuntos relacionados à fisca-
lização do exercício profissional e sugerem medidas para o 
aperfeiçoamento das atividades do Conselho Regional. Cada 
Câmara é conduzida por um coordenador e um coordenador-
-adjunto, eleitos na primeira sessão do ano e com mandato até 
a primeira sessão do ano seguinte. 

O Eng. Agrônomo Almir Antonio Gnoatto responde 
pela coordenação da Câmara Especializada de Agronomia 
(CEA) do Crea-PR, com mandato iniciado em janeiro de 2018 e 
término em dezembro do mesmo ano. 

Além da análise e do julgamento dos processos e proto-
colos da Agronomia junto ao Plenário, a Câmara possui quatro 
ações distintas. A primeira é o debate sobre a questão dos 
agrotóxicos e seus impactos positivos e negativos na sociedade. 
“Ainda que seja um importante insumo para agricultura, tendo 
como foco o aumento da produção, existe um fator negativo 
relacionado ao seu mau uso e consequências por meio do 
consumo de alimentos e da contaminação do meio ambiente”, 
explica Gnoatto. A Câmara realizou um trabalho orientativo 
junto aos integrantes da Assembleia Legislativa do Paraná e do 
Ministério Público do Paraná, transmitindo informações sobre a 
atualização da Lei dos Agrotóxicos, criada em 1989 e que 
está em vias de atualização.
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ESPAÇO DO CONSELHEIRO

Em defesa da Agronomia
ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS NO PLENÁRIO DO CREA-PR É PAUTADA POR AÇÕES EM DEFESA DA 
PROFISSÃO
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Soma-se a este trabalho o 
papel dos conselheiros regionais, 
que têm como atribuição específica 
apreciar os assuntos inerentes à 
fiscalização e ao aprimoramento do 
exercício profissional, objetivando 
a defesa da sociedade. “Após as 
plenárias, repasso à diretoria da 

AEAPB todas discussões e deci-
sões ocorridas, ao mesmo tempo 
em que levo ao Conselho todas as 
demandas que surgem em nossa 
região”, explica o Eng. Agrônomo 
Clodomir Ascari, representante da 
Associação de Engenheiros Agrô-
nomos de Pato Branco (AEAPB) no 

Plenário do Crea-PR. “Representar 
os profissionais é umas das prin-
cipais atribuições do conselheiro, 
além de mos-
trar a força da 
classe junto 
à sociedade”, 
conclui. 

ESPAÇO DO CONSELHEIRO

BRAÇOS DIREITOS DAS CÂMARAS

Também integram o escopo de ações da CEA a questão 
da qualidade de ensino em Agronomia e quais mecanismos 
podem seu utilizados pelo Crea-PR para sua efetiva fiscalização; 
a divulgação da importância da profissão nos temas do crédito 

rural e assistência técnica, além do aprimoramento da fiscaliza-
ção do exercício profissional, para que os serviços prestados à 
sociedade sejam de qualidade garantida e dentro da legalidade.
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ARTIGO - Eng. Agr. Edson Roberto Silveira

A importância da 
silvicultura

ENG. AGR. EDSON ROBERTO SILVEIRA  

Sombra, aroma, flores, frutos, limpeza do ar, beleza, 
são itens que marcam a importância das árvores ao homem. 
No aspecto prático as árvores e seus produtos e subprodutos 
determinaram a qualidade de vida das civilizações. Com o 
desenvolvimento e o crescimento populacional, aumentou 
muito o consumo da madeira para a construção de casas, 
móveis, produção de óleo, papel, papelão, frutos, produtos 
químicos e farmacêuticos, entre muitos outros, em detrimento 
às florestas.

O Brasil é um dos países com maior produção florestal 
do mundo e também possui um dos maiores remanescentes 
de florestas nativas e atualmente busca manejar parte de suas 
florestas nativas usufruindo dos benefícios com sustentabili-
dade econômica, social e ambiental.

A solução encontrada foi o plantio de florestas para 
garantir a colheita, sem aumentar a pressão sobre os rema-
nescentes florestais naturais e garantir a sustentabilidade das 
necessidades coletivas, com métodos naturais e artificiais de 
efetuar povoamentos florestais. A silvicultura estuda a explo-
ração de florestas, tanto as naturais, quanto as cultivadas, que 

são geralmente monoculturas com espaçamento uniforme 
entre as árvores e que facilitam os estudos, avaliações, tratos 
culturais e desbastes.
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cendo as culturas de pinus 
e eucalipto. A silvicultura 
promoveu então o desen-
volvimento de uma cadeia 
produtiva de atividades 
ligadas à madeira que esta-
vam praticamente extintas  
pela exaustão das flores-
tas nativas. Entretanto foi 
através do aumento da 
demanda internacional por 
produtos da base florestal 
que a silvicultura ganhou 
novo impulso. Atualmente 
é vista como um modo 
concreto de viabilizar a 
economia rural e de desen-
volver uma grande cadeia 
produtiva em diferentes 
segmentos.

Atualmente o Es-
tado do Paraná, no qual 
a floresta plantada ocupa 
apenas 2,8% de seu ter-
ritório, é considerado o maior produtor de papel fibra longa, 
grande produtor de celulose, móveis e madeira serrada. O setor 
florestal paranaense recebe destaque ainda por exportar para 
os Estados Unidos, comunidade europeia, Oriente Médio, Ásia 
e Norte da África.

Os plantios florestais tem contribuído para a viabilização 
econômica das propriedades rurais com essências exóticas, 
principalmente com o eucalipto, com os objetivos de maximizar 
racionalmente o uso da terra, da infraestrutura e da mão de 
obra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar custos, di-
luir os riscos e agregar valores aos produtos florestais, por meio 
dos recursos e benefícios que esta atividade proporciona. Essa 
prática tornou-se tradicional na região sudoeste do Paraná, já 
que apresenta solo e clima propícios para o desenvolvimento de 
reflorestamento de espécies de eucalipto e de pinus. 

Estudos recentes realizados na área experimental do 
Curso de Agronomia do Campus Pato Branco da UTFPR de-
monstraram que as espécies de Eucalyptus grandis, E. dunnii, E. 
benthamii e E. urograndis estão bem adaptadas ao clima 
regional do sudoeste do Paraná e se destacam em cresci-

Eng. Agr. Edson Roberto Silveira - ARTIGO

Cerca de 60% das florestas naturais estão na Ama-
zônia e de lá saem 85% da produção da madeira nativa do 
Brasil, bem como em menor escala, a extração de produtos não 
madeireiros, como frutos, óleos, fármacos e resinas, muitas de 
forma predatória. Muito pouco existe de florestas plantadas de 
essências nativas nesta região. Já na região sul do Brasil os plantios 
florestais predominam, principalmente com o uso de espécies de 
pinus e eucalipto, destinados a suprir a indústria madeireira e de 
papel e celulose.

O desmatamento acelerou com a expansão urbana 
e com a vinda de imigrantes europeus, cedendo espaço aos 
cultivos agrícolas e à exploração da madeira para a construção 
rural e civil, fabricação de móveis, produção de lenha e carvão e 
tantos outros usos.

Para a formação de plantios florestais com alta produtivi-
dade é importante que sejam integrados ao processo produtivo 
os conhecimentos tecnológicos que são gerados por instituições 
de pesquisa, universidades e especialistas. Aplicar conhecimentos 
científicos ao processo de produção exige capacitação profissio-
nal, treinamento e informações. Seguir algumas regras para a 
sequência do plantio pode ser decisivo para uma produtividade 
satisfatória. A produção de mudas é o primeiro passo a ser ve-
rificado para uma boa produção florestal. Atualmente são dois 
os processos básicos para a produção de mudas, através de 
sementes ou por propagação vegetativa ou clones.

Para a produção de mudas de espécies nativas a coleta 
de sementes deve ser feita o ano todo, dada a sazonalidade das 
diferentes espécies nativas quanto à frutificação. As matrizes de-
vem apresentar boa sanidade e vigor. Após a coleta as sementes 
devem ser beneficiadas separando dos frutos e fazendo a limpeza 
dos lotes. Dependendo da espécie, as sementes podem serem 
imediatamente semeadas ou armazenadas em local apropriado 
para posterior utilização. 

Ao escolher o local para o plantio deve-se ter cuidados 
complementares com as áreas de preservação permanente e 
áreas de reserva legal. A valorização dos recursos hídricos também 
é muito importante. A preservação e recuperação  das matas 
ciliares, a utilização de sistemas operacionais menos impactantes 
aos solos, a abertura de estradas de acesso com planejamento 
e as obras de conservação de solo são alguns dos cuidados que 
valorizam os recursos hídricos de uma propriedade.

A vocação florestal dos estados do Sul, em especial do 
Paraná, impulsionou a silvicultura nas últimas décadas, fortale-
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mento e incremento volumétrico e que o arranjo espacial de três 
por três metros é o mais apropriado para a produção de madeira 
a ser industrializada.

 Concluímos que a atividade da Silvicultura é parte inte-
grante e importante da formação do engenheiro agrônomo e tem 

contribuído para a sustentabilidade social, econômica, produtiva 
e ambiental do Brasil. O ensino, pesquisa e extensão exercida 
pelas instituições de ensino propiciam aos pequenos produtores 
da região o melhor aproveitamento de suas propriedades com a 
introdução do componente florestal. 

ARTIGO - Eng. Agr. Edson Roberto Silveira
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PLANTA GARDEN
Levando a beleza para  
os ambientes e eventos. 

A Planta Garden comercializa produtos 
para floricultura e paisagismo: como flores, 
folhagens, mudas frutíferas, mudas para 
jardim e arborização. Produtos de decora-
ção. Adubos, substratos, pedra decorativa. 

 Quando foi fundada em fevereiro de 1994, 
iniciou com apenas um caminhão, atenden-
do em torno de 35 floriculturas na região 
do sudoeste do Paraná e centro-oeste de 
Santa Catarina. Hoje ela tem um know-how 
de 24 anos de trabalho. 

Foi com muito trabalho, dedicação e von-
tade de acertar de toda sua equipe, que 
adquiriu uma experiência, criando uma 
logística, que hoje abastece um raio de 
300 km, atendendo o centro-oeste de Santa 
Catarina, sudoeste e sul do Paraná e norte 
do Rio Grande do Sul. 

Conta com um moderno centro de distri-
buição, com departamentos especializados 
e profissionais qualificados, com uma fro-
ta de veículos próprios, proporcionando 
qualidade, agilidade e confiabilidade na 
entrega de seus produtos. A presença de 
uma engenheira agrônoma oferece aos 
clientes a orientação técnica necessária 
e especializada, em relação aos produtos 
comercializados.

Planta Garden, levando beleza para ambien-
tes e eventos, tornou-se referência no ramo. 

www.plantagarden.com.br

@plantagarden

loja@plantagarden.com.br

Rodovia BR 158, km317,3  n. 4115

Parque Industrial  
CEP: 85.504.680F (46) 3272-1550
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Resistência de plantas 
daninhas
COMO ELAS AINDA RESISTEM AOS HERBICIDAS NO SUDOESTE DO PARANÁ E A IMPORTÂNCIA DO MANEJO 

PREVENTIVO

A presença de plantas daninhas em áreas de lavoura 
tem sido apontada como um dos fatores mais importantes para 
a redução da produtividade das culturas, evidenciando grande 
ameaça à produção sustentável de alimentos. Ao longo dos 
anos, elas vêm se adaptando em resposta às ações humanas e 
intensificando nos agroecossistemas as infestações de espécies 
de difícil controle, caso das populações (biótipos) tolerantes e 
resistentes aos herbicidas.

Segundo o Eng. Agrônomo Anto-
nio Pedro Brusamarello, biótipos com 
resistência a herbicidas têm sido seleciona-
dos pelo seu uso indiscriminado e intensivo. 
“Dentre as práticas inadequadas que têm 
contribuído para este cenário, destaco a 
utilização do mesmo mecanismo de ação 
herbicida na mesma área por vários anos, a 
ausência de rotação de culturas, a presença 
de grandes infestações de plantas daninhas, 
a prática do pousio e ausência de práticas de 
manejo alternativas ao uso de herbicidas”, 

comenta. Disseminada em diversas regiões do Brasil, a presença 
de plantas daninhas resistentes e tolerantes aos herbicidas é um 
grande problema nacional, com impacto direto no aumento dos 
custos de controle e de produção.

PANORAMA SULISTA

Os casos de resistência têm aumentado expressivamente 
nos últimos anos, em especial no Sul do Brasil, que concentra 68% 
dos 34 casos registrados no país. O Paraná detém 40% dos casos 
(20 registrados), sendo de longe o Estado com maior número de 
registros. Em toda a região Sul, são 20 espécies daninhas com 
resistência, 12 destas no Paraná.

A região Oeste do Estado contém ainda um “hot spot” para 
buva, ou seja, alguns municípios se destacam pela concentração de 
novos casos de resistência simples e múltipla nessa espécie, o que 
torna o controle complexo e praticamente impossível em algumas 
áreas. “Nesse momento, mais informações são demandadas e es-
tudos científicos estão sendo conduzidos com estas populações de 

RESISTÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS
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buva para elucidação do problema”, afirma 
o Eng. Agrônomo Michelangelo Trezzi.

IMPACTO NEGATIVO

Dentre os prejuízos gerados 
pelas plantas daninhas resistentes, está 
o decréscimo no rendimento do produto 
colhido e também o incremento nos cus-
tos de controle. Em áreas com resistência 
múltipla aos herbicidas, os agricultores 

enfrentam ainda a redução das opções de controle químico de 
plantas daninhas. Isso ocorre devido à resistência “cruzada”, ou 
seja, uma planta daninha com resistência a um herbicida de um 
mecanismo de ação também é resistente a outros herbicidas do 
mesmo mecanismo de ação.  

“Considerando a área infestada e os prejuízos causados, 
tanto na produtividade quanto financeiros, provavelmente o 
maior impacto no Paraná atualmente é devido à presença de 
espécies de buva, capim amargoso e azevém resistentes a 
herbicidas”, conta o professor e Eng. Agrônomo Fortunato 
Pagnoncelli.

A redução de produtividade de soja convivendo com 
buva varia de acordo com a densidade da espécie daninha e do 
momento do estabelecimento da buva, em relação à implantação 
da soja. Cada planta de buva por m2 que emerge 38 dias antes da 
soja reduz em 12% o rendimento de grãos, enquanto que cada 
planta por m2 emergindo juntamente com a soja reduz em 1% 
o rendimento. A interferência negativa do capim-amargoso na 
cultura da soja pode chegar a 24% de redução da produtividade 
com 1-3 plantas m2 desta espécie. Também encontram-se distri-
buídas em áreas agrícolas do Sudoeste do Paraná o picão-preto 
com resistência aos inibidores da ALS e o leiteiro com resistência 
múltipla aos inibidores da ALS e Protox (em áreas de cultivo de 
feijão). Inibidores da ALS são herbicidas amplamente empregados 
no controle de daninhas de folhas largas na cultura da soja e os 
inibidores da Protox no manejo de folhas largas no feijão e na soja.

PREVENÇÃO ACIMA DE TUDO

Os agricultores depositam excessiva confiança no con-
trole químico de plantas daninhas, prestando pouca atenção a ou-
tras ações de manejo, que devem ser cuidadosamente planejadas 
e integradas entre si. O emprego de estratégias de manejo pode 

aumentar ou reduzir a probabilidade de surgimento de plantas 
daninhas resistentes aos herbicidas (veja box). “A integração de 
diferentes estratégias de manejo representa a ferramenta mais 
eficiente para a prevenção do surgimento e da evolução da 
resistência em plantas daninhas”, garante Brusamarello.

A resistência de plantas daninhas aos herbicidas é 
um grave problema nacional, que impacta negativamente 
a atividade agrícola. “É evidente a necessidade de adoção 
de sistemas agrícolas que empreguem práticas de manejo 
fitossanitárias integradas, planejadas e executadas adequa-
damente, para maior sustentabilidade da propriedade agrícola 
ao longo do tempo”, recomenda Pagnoncelli. “Resultados 
somente serão obtidos com a ação conjunta de todo o setor 
agrícola, seus pesquisadores, agrônomos e principalmente os 
agricultores”, conclui. 

No mundo, eram 39 casos em 1980, 
atualmente são 494

No Brasil, o primeiro caso foi cons-
tatado em 1993

Até hoje, já foram identificados 50 
casos de resistência, envolvendo 28 
espécies daninhas

NÚMEROS: CASOS DE RESISTÊNCIA

CONTROLE OBJETIVO                 AÇÕES DE MANEJO

Pr
ev

en
tiv

o Evitar a introdução, produção de 
sementes, disseminação e esta-
belecimento das plantas daninhas 
na área 

Limpeza de máquinas e implementos

Cuidado com a movimentação do solo 
para outras áreas

Eliminação de plantas daninhas em áreas 
de escapes

Uso de sementes de qualidade (livre de 
plantas daninhas)

Cu
ltu

ra
l

Conferir vantagem competitiva à 
cultura e desfavorecer o desenvolvi-
mento das plantas daninhas

Rotação de culturas

Cobertura morta (palhada sobre o solo)

Culturas de entressafra

Época adequada de semeadura

Arranjo de plantas adequado (espaça-
mento e densidade)

Cultivares/híbridos adaptados à 
microrregião

M
ec

ân
ic

o-
 

fís
ic

o Eliminação das plantas daninhas 
através do efeito físico

Arranquio manual

Capina manual

Roçada mecanizada

Q
uí

m
ic

o

Eliminação das plantas daninhas 
através do uso de herbicidas

Uso de herbicidas pré e pós-emergentes

Alternar mecanismos de ação herbicida

Associação de herbicidas com diferentes 
mecanismos de ação

Uso de herbicidas residuais
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Incidência e 
severidade de Oídio 
(Microsphaera diffusa Cke pk) 

em soja com aplicação 
foliar de enxofre

ENG. AGR JOÃO ERNESTO HOPPEN

A soja (Glycine max (L.) Merr.) é uma das mais impor-
tantes espécies vegetais cultivadas no Brasil (REIS et al., 2012). O 
rendimento de grão dessa cultura é influenciado por muitos fatores, 
incluindo as doenças da parte aérea. Entre outras, o oídio da soja, 
doença causada pelo agente etiológico Microsphaera diffusa 
Cke. & Pk., tem limitado o rendimento de grão dessa cultura nas 
últimas safras brasileiras (REIS et. al., 2012). A agricultura brasileira 
experimentou grande desenvolvimento durante os últimos 100 
anos, obtendo aumentos significativos na produtividade de grande 
número de culturas, notadamente nas últimas três décadas. Isso 
se deveu à ocorrência de inovações tecnológicas resultantes de 
inúmeras pesquisas e da difusão do uso dessas técnicas (LOPES 
& GUILHERME, 2007). 

A maioria das cultivares de soja utilizada no Brasil não é 
resistente à Microsphaera diffusa Cke. & Pk. (REIS et. al., 2012), 
o que tem exigido o controle químico desse agente etiológico, 
onerando os custos de produção. 

Naturalmente os solos do Sul tem baixa disponibilidade de 
S, que segundo PAUL, 1978, apud MALAVOLTA & MORAES, 2007, 
além de ser essencial às plantas, esse elemento tem sido utilizado 
como fungicida, desde a antiguidade, sendo recomendado para 

o controle de Oídio em vinhedos da Inglaterra e França, a partir 
de 1845. Embora o método mais eficiente de controle do oídio 
seja por meio do uso de cultivares resistentes, aliado à época de 
semeadura de cultivares suscetíveis, evitando semeaduras tardias 
ou safrinha e cultivo sob irrigação no inverno, a Embrapa Soja indica, 
para o controle dessa doença, que se use, nos estádios iniciais, 
preferencialmente, o S (2 kg i.a. ha-1) (EMBRAPA SOJA, TECNOLO-
GIAS... 2011). Assim, entre os fungicidas aplicados para o controle 
do oídio, constam aqueles com S elementar, além de outros com 
princípio ativos a base de tiabendazol, benomil, tiofanato metílico, 
difenoconazol, tebuconazol, propiconazol, procloraz e o carben-
dazim. Atualmente, existem fungicidas contendo S registrados 
para o controle dessa doença em soja, tais como o Kumulus® 
DF (EMBRAPA SOJA, TECNOLOGIAS... 2011).

O agente etiológico Microsphaera diffusa Cke. & Pk, é 
um pararasita obrigatório que se desenvolve em toda a parte aérea 
da soja, como folhas, hastes, pecíolos e vagens (raramente obser-
vada) (EMBRAPA SOJA, 2008). O sintoma é expresso pela presença 
do fungo nas partes atacadas e por uma cobertura representada 
por uma fina camada de micélio e esporos (conídios) pulverulentos 
que podem ser pequenos pontos brancos ou cobrir toda a parte 
aérea da planta, com menor severidade nas vagens. Nas folhas, 
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com o passar dos dias, a coloração branca do fungo muda para 
castanho-acinzentada, dando a aparência de sujeira em ambas as 
faces (EMBRAPA SOJA, 2008). Sob condição de infecção severa, a 
cobertura de micélio e a frutificação do fungo, além do dano direto 
ao tecido das plantas, diminui a fotossíntese. 

O S é absorvido pelas plantas, principalmente, na forma 
inorgânica, como SO42-, depois é reduzido e incorporado a com-
postos orgânicos. Além de íon de sulfato, esse nutriente pode ser 
absorvido na forma de tiossulfato (DECHEN & NACHTIGALL, 2007).

O S é um elemento importante para a produção de ami-
noácidos (cisteína, cistina e metionina), bem como em compostos 
de S (adenosina 5-fosfosulfato (APS) e 3-fosfoadenosina 5-fosfo-
sulfato (PAPS)). Por outro lado, o S é encontrado numa variedade 
de ésteres de sulfato, tais como o sulfato de colina e os sulfatos 
de polissacarídeos. O S participa como um ligante em um grande 
número de enzimas e metalo-proteínas (DECHEN & NACHTIGALL, 
2007). Assim, o S faz parte de proteínas e clorofila e é um compo-
nente de vitaminas e de alguns hormônios da planta, melhorando 
o crescimento de raízes, promovendo o vigor e a robustez.

Na safrinha de soja, semeada em janeiro na região do 
sudoeste do Paraná, as condições climáticas, que são de poucas 
chuvas com altas temperaturas, favorecem a sobrevivência de M. 
diffusa, sendo esse um dos problemas enfrentados em lavouras de 
soja dessa região.  Nessas situações, também se tem a sobrevivên-
cia de plantas de soja voluntárias na área, hospedando o patógeno.

Tem se observado que quando o nível de resistência 
genética não for suficiente para evitar perdas econômicas cau-
sadas pelas doenças, ou quando o tratamento de sementes e 
as demais práticas culturais não reduzem ou eliminem o inóculo 
dos fitopatógenos, o controle químico via pulverização dos órgãos 
aéreos é uma medida de controle rápida, mas aumenta o custo 
de produção e o risco de contaminação ambiental.

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar 
o efeito da complementação de S foliar a aplicação de fungicidas 
na incidência e na severidade de oídio em soja.

MATERIAL E MÉTODOS

Em todos os tratamentos, as sementes foram tratadas com 
Imidacloprido + Tiodicarbe (3 mL p.c. kg-1 de semente) + Carben-
dazim + Tiram  (2 mL p.c. kg-1 de semente). A semeadura ocorreu 
em 22 de novembro de 2012. No final do cultivo, a densidade de 
plantas foi de 250 mil ha-1. 

Os fungicidas avaliados nos tratamentos foram o 
carbendazim (Suspensão Concentrada, 0,50 L de ingrediente 
ativo (ia) por L-1), Azoxistrobina + Ciproconazol (Suspensão 
Concentrada, 200 + 80 g de ia L-1), aplicados de acordo com os 
tratamentos especificados na Tabela 1. As doses aplicadas de 
fungicida e de S foram as recomendadas pela Reunião... (2011) 
e pelo fabricante da fonte de S, respectivamente. O produto 
utilizado como fonte de S contém 34 % (p/v) desse elemento, na 
forma de tiossulfato de amônio e tiossulfato de potássio ((NH4)2 
S2O3 + K2S2O4). Esse produto foi aplicado com pulverizador 
costal de barra com aspersor, motorizado (gasolina) e de pre-
cisão (2 bar), que distribuiu o equivalente a 150 L ha-1 de calda. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO

A aplicação eficiente de fungicidas tem demonstrado, 
em muitos cultivos, aumentos significativos dos rendimentos e 
da qualidade da produção. Sob o ponto de vista epidemiológico, 
o uso de fungicidas pode reduzir o inóculo inicial (ex. tratamento 
de sementes) e/ou diminuir a taxa epidemiológica de infecção 
(aplicação foliar). Em muitas oportunidades, pode-se considerar 
muito mais importante o momento oportuno da aplicação, do que 
o princípio químico selecionado (REIS & CASA, 2012). 

Os resultados da incidência e da severidade de oídio, 
avaliados nos estádios fenológicas V3, R2 e R6 da cultura da soja, 
constam na Tabela 2. Os resultados dessa tabela mostram que, na 
avaliação efetuada em R2, todos os tratamentos foram superiores 
em comparação à testemunha, exceto o tratamento 5. Nessa 
avaliação, o uso de fungicida sem S proporcionou maior redução 
na incidência da doença. Por outro lado, a severidade não diferiu 
entre os tratamentos, os quais foram mais eficientes em relação à 
testemunha, sendo isso também observado no estádio R6. Nesse 
estádio somente o tratamento 3 decresceu a incidência em relação 
à testemunha embora esse tratamento não tenha diferido 
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dos demais. O fungicida utilizado na primeira aplicação em V3 foi 
o Carbendazin. Embora a eficiência desse produto possa ser con-
siderada média para o controle dessa doença, na região Sudoeste 
do Paraná, a eficiência deste fungicida, quando associado com o 
uso de S, é, a longo prazo, potencializada.

Segundo Mignucci & Boyer (1979, apud REIS et al., 2012), 
plantas de soja com severidade de oídio de 82% reduziram em 

50% as taxas de transpiração e de fotossíntese, quando compa-
rado com folhas sadias. 

Considerando aspectos econômicos, como a redução 
de custos proporcionados pelo menor número de aplicações 
e a incidência de Oídio menor que 50 %, o tratamento 3 (sem 
aplicação de fungicida e de S no estádio R6, mas com aplicação 
destes nos estádios V3-V4 e R1), possibilitou o melhor resultado 
das avaliações final de incidência. Embora esse tratamento não 
tenha diferido dos tratamentos 2, 4 e 6, a incidência desses dois 
últimos foi maior que 50 %.  Já com o tratamento 2, a incidência foi 
menor que 50 %, mas houve uma aplicação a mais de fungicida no 
estádio R6, o que aumenta os custos do tratamento fitossanitário. 
Os resultados estão de acordo com o postulado por Carmona & 
Sautua (2012), os quais afirmam que, embora a aplicação de S não 
substitua os fungicidas, em condições de epidemias severas (como 
observado nos tratamentos sem fungicidas e somente aplicação 
de S), essa prática pode constituir uma estratégia complementar 
e formar parte de um programa que fortaleça a sustentabilidade, 
protegendo o ambiente e reduzindo a taxa de uso de fungicidas.

No tratamento 3, obtivemos um melhor controle da in-
cidência de oídio, comparando com o tratamento 4, onde houve 
mais uma aplicação de fungicida e S e a incidência não diferiu da 
testemunha. O fungicida associado com S pode trazer benefícios 
ao controle de oídio, mas, por outro lado, com doses altas, pode 
causar um desequilíbrio na planta, tornando o controle da doença 
mais difícil.
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Atualmente, segundo Carmona & Sautua (2012), um dos 
maiores desafios – apesar da existência de muitos trabalhos que 
demonstram a diminuição das doenças pela aplicação de certos 
nutrientes – diz respeito ao potencial de uso dessas práticas, vistas 
como ferramentas complementares para o manejo das doenças 
e ainda não completamente exploradas, provavelmente porque 
o estudo da relação nutrição-hospedeiro-patógeno é muito com-
plexo de entender e abordar. 
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