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EDITORIAL

Aprimorando e reciclando nossos conhecimentos  
técnicos-científicos

Colaborar com a constante evolução e excelência da expertise de nossos 
profissionais, por meio da disseminação de conhecimento técnico-científico, é um 
dos grandes papeis das Entidades de Classe. 

No Crea-Pr, estamos alcançando resultados surpreendentes com a veiculação 
das nossas Revistas Técnicos-Científicas. No primeiro semestre deste ano, tivemos 
63.331 mil acessos em nossas publicações, totalizando 333 mil desde o lançamento 
do primeiro número.

Já somamos 12 publicações, sendo a última uma edição especial referente ao 3º 
Simpósio Paranaense de Patologia das Construções (3º SPPC). O evento, realizado 
em Curitiba nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2018, foi organizado pela Universidade 
Federal do Paraná – UFPR e pelo Instituto Federal do Paraná – IFPR, com o objetivo 
de discutir o tema de patologia em construções, buscando evitar acidentes causados 
por falhas nas estruturas desde o desenvolvimento do projeto, até a operação e 
manutenção. Essa edição especial é composta por 18 artigos relacionados à área 
“Materiais e Estruturas”, e subáreas “Mecanismos de deterioração das edificações”, 
“Durabilidade de concretos especiais”, “Técnicas de reabilitação, reparo e reforço”, 
“Patrimônio histórico”, “Uso e manutenção de estruturas”, “Ensaios destrutivos e não 
destrutivos” e “Análise estrutural em situações adversas”.

Para que um artigo seja publicado na revista Técnico-Científica do Crea-PR é 
necessário que o autor seja um profissional registrado no Sistema Confea/Crea, de 
qualquer região do Brasil. Já os coautores, não precisam do registro. A submissão dos 
artigos é feita diretamente no site do Crea-PR (www.crea-pr.org.br), onde é possível 
acessar critérios da política editorial e mais informações. Após a submissão, cabe ao 
coordenador editorial analisar previamente a forma e o conteúdo submetido e, se 
considerado apto, é encaminhado eletronicamente a pelo menos dois avaliadores, 
especialistas da área e membros do Conselho Avaliador. Para os artigos científicos, 
a submissão ocorre para o Conselho Avaliador Científico, já para os artigos técnicos, 
a submissão ocorre para o Conselho Avaliador Técnico.

Parabéns à Associação dos Engenheiros Agrônomos de Paro Branco pela 
iniciativa. Que esta revista seja de grande valia para o aprimoramento e reciclagem 
dos profissionais afetos à entidade.

Ricardo Rocha de Oliveira, Engenheiro Civil 
Presidente do Crea-PR

É com muito orgulho que apresento a quinta edição da revista 
Agronomia em Debate, que aborda a temática da pecuária.

Seguimos com a proposta de nortear os assuntos a partir de um 
tema principal, e desta vez a escolha da atividade da pecuária e sua 
importância para o desenvolvimento e o crescimento do Paraná é 
facilmente justificada.

Mais uma vez nós, profissionais da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Pato Branco (AEAPB), apresentamos um conteúdo 
técnico, rico e informativo, colaborando com a proposta de nossa 
gestão de disseminar e fomentar o conhecimento relacionado à nossa 
atividade profissional.

Esse lançamento reforça o papel da revista em cenário nacional, 
uma ferramenta de comunicação que virou um marco da AEAPB e 
referência entre as demais entidades de classe de todo o país.

Com esta quinta edição concluímos o segundo ano deste 
importante projeto, que está unindo a categoria profissional em prol 
do conhecimento e da divulgação de suas práticas. 

Estendo meus votos de agradecimento ao Crea-PR, nosso grande 
parceiro, pela continuidade do processo de Editais de Chamamento 
Público, cujos recursos são fundamentais para o desenvolvimento e 
fomento das ações das entidades de classe.

Nos vemos na sexta edição, em 2019!

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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ASSOCIATIVISMO

Estratégia de 
fortalecimento da coletividade 
ASSOCIATIVISMO BUSCA CRESCIMENTO POR MEIO DA UNIÃO E INTERESSES COMUNS

associados, entre profissionais e estudantes. O quadro passou 
a ser composto por 1.276 representantes da classe (162 novos 
associados) e o número de estudantes aumentou para 1.214 
(231 novos associados). “Esse salto representa o equilíbrio e 
a autonomia financeira da entidade. Possibilita um caminho 
mais seguro para um planejamento das atividades em prol 
dos associados”, assegura o presidente do CEAL, Engenheiro 
Eletricista Brazil Alvim Versoza.

“No Crea-PR, uma das principais diretrizes é de 
que qualquer sociedade ou classe profissional que queira 
superar suas dificuldades e alcançar seus objetivos comuns 
com liberdade e envolvimento efetivo, deve apostar no 
associativismo como forma de atuação”, reitera o Engenheiro 
Civil Ricardo Rocha de Oliveira, presidente da organização. 
Ele explica que a parceria entre o Conselho e as entidades de 
classe têm crescido gradualmente nos últimos anos, o que 
contribui para criar um 
ambiente melhor para 
os profissionais. “Neste 
ano, disponibilizamos 
R$ 3,9 milhões para as 
entidades do Estado, 
por meio de fomentos 
resultantes dos projetos 
vencedores dos Editais 
de Chamamento. Muito 
mais do que colaborar 
financeiramente, temos 
focado no papel de 
colaborar para que a 
sociedade conheça as 
ações das entidades 
em prol da valorização 
profissional”, garante. 

O associativismo pode ser entendido como um dos 
princípios base que contribuem para o desenvolvimento de 
uma sociedade. Tal afirmação é baseada pela mentalidade 
de igualdade estabelecida entre seus membros em prol 
de interesses comuns. Uma definição que se assemelha a 
ambientes familiares, escolares ou mesmo a um grupo de 
amigos.

Nesse contexto, merece destaque no Estado a atuação 
do Colégio de Entidades Regionais (CDER), que faz a interface 
de quase 100 entidades de classe com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). As entidades de 
classe são instituições de apoio aos profissionais, que buscam 
a valorização e divulgação da profissão; além de constituir um 
importante espaço de discussão dos temas que envolvem 
as áreas de Agronomia, Engenharia e Geociências. “Hoje, 
nossas entidades são capazes de entregar mais benefícios 

aos nossos associados 
e à toda sociedade, seja 
por meio de palestras, 
eventos técnicos, revistas 
t é c n i c a s  e  d e b a t e s 
acerca de temas atuais 
de interesse público”, 
a f i rma o Engenhei ro 
Ambiental Helder Nocko, 
coordenador estadual do 
CDER.

Um exemplo é o 
Clube de Engenharia e 
Arquitetura de Londrina 
(CEAL), que recentemente 
obteve um aumento 
significativo no número de 



Atuando como fomentador da relação e das 
atividades realizadas pelo CDER com o apoio do Crea-
PR figura o Departamento de Relações Institucionais 
(DRI), que entre as ações desenvolvidas estão o PROEC 
(Programa de Assessoramento e Apoio às Entidades de 
Classe), o PCQ (Prêmio Crea-PR de Qualidade), em sua 11ª 
edição em 2018; mais de 30 produtos e serviços eletrônicos 
diferenciados e exclusivos às entidades de classe e o Prêmio 

Inovação e Boas Práticas 
(que enaltece as melhores 
iniciativas promovidas 
pelas entidades de classe).

“ A  u n i ã o  d e 
todos os envolvidos traz 
a construção de uma 
força representativa em 
todas as esferas. Ou seja, 
mesmo organizações e 
profissionais concorrentes 
devem pensar nos demais 

como parceiros, a fim de atingirem objetivos comuns”, fala 
o Gerente do DRI, Claudemir Marcos Prattes.

Segundo ele, a eficiência de uma entidade de 
classe depende da divisão de tarefas e rotatividade 
das funções dentro do grupo; liderança compartilhada; 
gestão colaborativa; motivação e responsabilidade 
social dos envolvidos; ética profissional; conhecimentos 
sobre questões de organização; além de representação 
e participação nas políticas públicas de desenvolvimento 
local e regional. “O envolvimento efetivo dos membros 
das associações é pré-condição fundamental para o 
fortalecimento das instituições e das profissões. A luta é 
diária e o comprometimento deve ser mútuo. A base para 
o sucesso de uma organização passa pela participação 
dos associados, motivação que 
depende de cada um destes 
atores”, finaliza.

Esta ação – que impactará positivamente mais de 26 mil 
profissionais em 2018 – é resultado da necessidade de divulgar 
com mais intensidade os bons exemplos de associativismo, 
para que a população tome conhecimento da importância da 
prática e contribua para a ampliação desse tipo de atividade. 

“Avanço coletivo significa representatividade social. Unidos em 
prol de objetivos comuns, os profissionais terão mais força 
para se posicionar e poderão ser reconhecidos de forma mais 
efetiva e assertiva pela sociedade, nas suas mais diversas 
formas de representação”, conclui o presidente do Crea-PR. 

O Crea-PR possui  
90 entidades de  

classe cadastradas

Eram 7 mil  
sócios em 2008

Em 2018, o número  
subiu para  

30 mil sócios 

Representa 40%  
de todos os profissionais 
registrados no Conselho 

no Estado

ASSOCIATIVISMO

FACILITADOR DAS ENTIDADES DE CLASSE

NÚMEROS QUE IMPRESSIONAM 

Conheça todos os serviços disponibilizados  
pelo Crea-PR às entidades de classe em 
http://www.crea-pr.org.br/ws/sobre-as-entidades-de-classe
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CAPA

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. 
Um quinto da carne produzida aqui é vendida no mercado externo. 
Ao mesmo tempo, a pecuária de corte enfrenta dois grandes 
concorrentes. Um deles é o frango, alternativa atraente por ser mais 
simples de produzir, e o outro é a soja, cuja lucratividade chega 
a ser quatro vezes maior que a da carne. Levar em conta estas 
forças opostas é a condição necessária para tentar vislumbrar o 
futuro – e as oportunidades - da carne bovina no País. 

Segundo avalia o coordenador-geral de Florestas e 
Assuntos da Pecuária, João Salomão, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, “a carne bovina caminha para ser 
algo mais especializado, um produto de nicho. Em alguns casos, 
será um produto de grife, com selos e certificações”. Na corrida 
pelo consumo de proteína animal, o frango sai em vantagem. 
Atualmente, o boi tem um ciclo produtivo médio de três anos, 
enquanto o frango leva 40 dias do embrião à mesa. “Vamos 
estimular cada vez mais a criação de gado confinado, hoje em torno 
de 10% do rebanho, e o cruzamento com raças europeias para dar 
maior precocidade e acabamento melhor à carne”, diz Salomão. 

Embora haja desafios na busca por uma pecuária com 
maior tecnologia e inovação, o Brasil definitivamente apresenta 
vantagens frente aos seus principais competidores (Estados 
Unidos, Austrália e Argentina), que segundo o economista Felipe 
Novaes, da Tendências Consultoria, lhe dão condições de se 
manter competitivo no longo prazo.

No País, a produção agrícola, fundamental para a nutrição 
animal, tem produzido safras recorde. A agropecuária foi o setor 
com melhor desempenho na economia em 2017, e o PIB agrícola 
teve alta de 13%. Acrescenta-se à agricultura forte, grande 
disponibilidade de terras, ainda que haja restrições ambientais 
definidas no novo Código Florestal, de 2012. Atualmente a fronteira 
agrícola no Brasil está localizada numa área conhecida como 
Matopiba, que envolve partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia.

A urbanização acelerada da população é outro fator 
potencializador deste mercado, embora seja benéfico não apenas 
para o Brasil. Ela incrementa o consumo de proteína animal, 
principalmente em países em desenvolvimento. “Conforme cresce 

Brasil mira o futuro 
por meio de novos caminhos para 
a pecuária
PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS PRESENTES NO CAMPO DEVEM SER CONTROLADAS COM MANEJO 
CORRETO E PREVENÇÃO



A suinocultura coloca 
o País em quarta 

posição no mercado 
mundial, com 

produzidas e  
exportado
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CAPA

a renda, há uma transição de consumo de suínos e aves para a 
carne bovina”, diz Novaes.

Para Novaes, “a dinâmica do mercado internacional é 
indutora de crescimento e de desenvolvimento do mercado 
interno por aproximar a pecuária do setor industrial com 
inovação e biotecnologia, como aconteceu com a avicultura”. 
Na produção de aves a cadeia que envolve produção, 

biotecnologia, veterinária e indústria, trabalha de forma 
integrada, troca informações, detecta necessidades e com 
isso se desenvolve. 

No atual ciclo, a pecuária convive com uma mudança 
iminente de paradigma de atividade extensiva para atividade 
produtiva na qual é necessário obter maior produtividade em 
áreas menores.

rebanho nacional - 
9,5 milhões  
de cabeças

de cabeças  
abatidas  
em 2017

toneladas  
de carne  
bovina

Apenas 28,8 
toneladas 

exportadas

maior VBP  
do estado

movimentados 
em 2016

PIB 

A agropecuária foi o setor com melhor desempenho na economia em 2017, se destacando com alta de 13%, enquanto a indústria 
ficou estagnada e serviços tiveram recuperação moderada (0,3%). O Produto Interno Bruto (PIB) do ano, de R$ 6,56 trilhões, teve alta de 1% 
em relação a 2016. O valor do PIB agropecuário, que representa o que foi produzido nas atividades primárias ligadas ao setor, alcançou R$ 
299,47 bilhões, representando 4,56% do PIB. A média anual de crescimento da agropecuária nos últimos 22 anos é de 3,8%. Segundo 
a SPA/Mapa (Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) o crescimento da agropecuária, 
de 13%, é a maior taxa obtida desde 1996. 

O rebanho brasileiro 
de gado bovino é o 
segundo maior do 

mundo, com 

O Brasil é o 
segundo maior 

produtor de 
aves, com

produzidas  
em 2017

milhões
de cabeças

milhões
de toneladas

milhões
de toneladas

226

3,7

18,5%

13

22%

33%

18,6%

Equivale a 22% 
do total mundial, 
segundo o USDA, 

o departamento 
de agricultura dos 

Estados Unidos

Esta produção supre a 
demanda interna e ainda 

tem 18,6% comercializado 
para mercados como Hong 

Kong, China e países da União 
Europeia, entre outros

É o maior exportador,  
com 33% da produção 

vendida no mercado 
mundial em frangos 

inteiros ou em cortes

Comparado 
com a China, o 

maior produtor 
mundial, com 

53 milhões 
de toneladas de carne 

produzida em 2017, o Brasil 
tem espaço para crescer 

Bovinocultura de Corte no Paraná

Fonte: Laboratório de Pesquisas em Bovinocultura de Corte da UFPAR (2015)

9º 390 
mil 6˚28,8 R$3,4 

bilhões
1,3 

milhões
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PECUÁRIA-EMPRESA, UMA LIÇÃO A APRENDER

Quebrar paradigmas e 
profissionalizar a atividade 
é a proposta do Programa 
Pecuária Moderna no Paraná

A pecuária do Paraná – e de todo o Brasil – é uma atividade, 
na maior parte, marcada pelo tradicionalismo, empirismo e falta de 
mensuração. Diferente da agricultura, o pasto não é tratado como 
lavoura e em muitas propriedades o boi é abatido acima de 4 anos, 
com o dobro do tempo ideal. 

Para mapear os entraves da pecuária de corte no estado 
foram feitas diferentes pesquisas. Em 2013, encomendada pela 
Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a sondagem 
consultou produtores e técnicos de seis regiões. Dos entrevistados, 
44% informaram realizar o controle de custos em anotações 
manuais em cadernetas. E mais recentemente, em 2015, outra 
avaliação, da Universidade Federal do Paraná, registrou que 42% 
dos machos abatidos tinha idade entre 3 e 4 anos.

Mas no longo prazo, esta paisagem deve ficar para trás. 
A partir de 2015, começou a ser implantado o Programa Pecuária 
Moderna no Estado do Paraná. Até agora 124 propriedades, de 
um total de 155 mil que exploram bovinos, foram cadastradas e 
estão empenhadas em novos aprendizados sobre sua atividade. 
O objetivo da força-tarefa, que tem a iniciativa da Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná (Faep) e diversas entidades 
parceiras, como EMATER, ADAPAR, SEAB, instituições de ensino 
e pesquisa e entidades financeiras, é incutir um pensamento de 
gestão de negócio dentro das fazendas.

Segundo o zootecnista Guilherme Dias, responsável 
pelo programa Pecuária Moderna pela Faep, “a ideia é provar para 
os produtores que investir em tecnologia, sistemas produtivos, 
e alimentação (pastagem e complemento) otimiza os recursos 
e acelera o ciclo produtivo, propiciando o giro rápido do capital 
investido e diluindo os custos”.

Em 2017, a carne bovina movimentou R$ 3,3 bilhões, o 6º 
maior Valor Bruto da Produção Agrícola (VBP) do estado. Toda a 
produção pecuária, envolvendo o conjunto das proteínas animais 
representou 39,5% do VBP, ocupando o segundo lugar, seguido 
da agricultura, que atingiu 42% do VBP total, de acordo com a 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

Para ampliar a participação do VBP da carne bovina 
no Paraná, existem muitos paradigmas a serem quebrados e o 
primeiro deles é que os produtores enxerguem suas fazendas 
como empresas. A pecuária precisa conhecer todos os índices de 
produtividade e indicadores zootécnicos para pautar a tomada de 
decisão na atividade. “O maior volume e renda para o produtor rural 
virão através do ganho de eficiência e da agregação de valor ao 
reduzir a idade do abate, que pode significar uma remuneração 
até 25% maior”, resume Dias.

O DESAFIO DO MANEJO 

Projetos disseminam técnicas simples de 
manejo e fazem avançar ainda mais a produção 
de leite do Sudoeste do Paraná

O Paraná é o segundo maior produtor de 
leite do Brasil, com 4,6 bilhões de litros por ano, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), de 2015. Na última década, a produção estadual apresentou 
crescimento de 75%. E dentro do estado, a região Sudoeste, 
beneficiada por pastagens de alta qualidade durante a maior 
parte do ano e chuvas bem distribuídas, é a que mais se destaca.

É nesta área geográfica que está em andamento desde 
2013 o Projeto Bovinocultura de Leite. Dentro do projeto está a 
Unidade de Pesquisa de Gado de Leite para o Clima Subtropical, 
sob a responsabilidade do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), 
localizada a 15 quilômetros de Pato Branco. Lá funciona uma 
espécie de laboratório vivo, onde vivem 35 vacas em ordenha numa 
área de 16 hectares, com ciclo completo de produção. 
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Nesta fazenda experimental são feitas demonstrações 
de atividades como manejo da pastagem e rotina de ordenha. 
E também são gerados dados referentes ao uso de alimentos, 
como por exemplo, qual a quantidade ideal de silagem usada 
em cada época do ano e a relação desta com a produção de 
leite. O projeto foi inspirado no projeto Redes de Referência para 
Agricultura Familiar, do final da década de 1990, baseado numa 
experiência francesa, onde pesquisadores e produtores trabalham 
juntos para colocar em prática as melhores tecnologias que são 
definidas caso a caso.

O objetivo do IAPAR é criar um polo de desenvolvimento e 
difusão de tecnologias e conhecimento para a agricultura familiar, 
com foco na produção intensiva de leite a pasto (manejo alimentar 
em que há predomínio de forrageiras como fonte nutricional do 
rebanho) com suplementação. 

Para o médico veterinário André Luís Finkler da 
Silveira, do IAPAR vinculado ao projeto, “a tecnologia do processo 
é a mais difícil de ser implantada. Ela significa fazer bem o que 
deve ser feito. E este “fazer” não pode ser comprado ele precisa 
ser conhecido”. 

Além da fazenda experimental do IAPAR, outro projeto 
que tem contribuído com o bom desempenho do setor é o Leite 
Sudoeste, em vigor desde 2014. O IAPAR é parceiro de uma rede 
de influência que envolve a Emater, as prefeituras e os produtores 
e o Senar onde são trabalhadas tecnologias simples como 
adubação e manejo de pastos, água e sombra nos piquetes, além 
do balanceamento de dietas. Essas ações permitiram incrementos 
na ordem de 25% na produção média por vaca e 30% na produção 
mensal de leite das propriedades.

Otimizando a produção

Parâmetros técnicos do IAPAR dizem que é possível produzir leite em 
sistema pastoril por aproximadamente 300 dias do ano com grande 
quantidade de pasto e nos outros 65 dias combinar menor quantidade de 
pasto em associação com alimento conservado (no caso silagem de milho). 
A ideia é que o uso de alimento conservado seja limitado ao máximo e 
sirva como apoio ao sistema de manejo do pasto. Dessa forma, é possível 
produzir em média:

No verão: No inverno:

20 litros de leite por 
vaca /com 5 vacas 
por hectare

22 a 25 litros de leite 
por vaca/com 2,5 a 
3 vacas por hectare

ESTADO TESTA SUA VOCAÇÃO

Com rebanho bovino equivalente a 4% do total nacional, o 
desafio do Paraná é produzir carne especial

O Paraná corresponde a 2,3% do território nacional e 87% 
das suas terras são menores do que 50 hectares. Marcado pela 
agricultura familiar, o estado é um motor potente que produz 19% 
da safra de grãos do país, é o segundo maior produtor de leite e 
ainda lidera o abate de frangos com 31,5% da participação nacional 
e é o segundo maior produtor de suínos, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na carne bovina, quer 
ser reconhecido pelo “boi verde”.

É chamado de “boi verde’ o gado alimentado com 
pastagens da região em que vive e apenas quando está próximo 
ao abate recebe alimentação no cocho à base de grãos ou 
silagem. Criar gado dessa forma é a melhor receita para fazer da 
carne um produto de alto valor agregado. Esta é a batalha atual 
dos produtores do estado, segundo o engenheiro agrônomo 
e Coordenador do Comitê Regional do Sudoeste do Programa 
Estadual de Desenvolvimento da Pecuária de Corte, Vicente 
Lucio Michaliszyn. “Queremos estar na vanguarda com carne 
a pasto, também chamada como ‘boi verde’”, diz. 

De acordo com Michaliszyn, existe uma pressão muito 
forte do mercado para a adoção de novas técnicas seja para a 
diminuição do uso de pesticidas ou outros elementos que deixam 
resíduos na carne. E a interação entre animal e planta através 
de um sistema integrado é uma das alternativas que vem 
sendo defendida no mundo. 



CAPA
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Para garantir a posição de vanguarda, a questão sanitária 
é crucial. E a eminente transformação do status do Paraná em 
Zona Livre de Aftosa Sem Vacinação (assim como é o estado 
de Santa Catarina) pode alavancar as exportações de carne 
bovina do estado. Na comparação entre os primeiros trimestres 
2018/2017, segundo o IBGE, o Paraná elevou as exportações de 
carne bovina em 20,8%. Contudo, o volume exportado ainda é 
baixo, representando, menos de 2%.

O Paraná não é autossuficiente em carne bovina, 
necessitando trazer carne de outros estados. Segundo aponta 
o professor adjunto do Curso de Agronomia da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná/Campus Pato Branco, Regis Luis 
Missio, “a ampliação da oferta de carne, especialmente do tipo 
exportação, pode atrair novas empresas licenciadas para exportar. 
Entretanto, esta retomada depende, inicialmente, de uma nova 
linha de gestão das propriedades. Este é sem dúvida o primeiro 
desafio. A criação extensiva em que se solta o boi no pasto e espera 

que o animal engorde está fadada a desaparecer”. O governo do 
estado, neste contexto, tem atuado com o programa “Pecuária 
Moderna”, lançado em 2015.

Apoiado em estudos que projetam o crescimento da 
demanda por proteína animal nas próximas décadas no mundo, 
Michaliszyn aposta que o consumo de proteína se manterá tendo 
as aves em primeiro lugar, seguido dos suínos e o terceiro lugar 
será ocupado pelo gado bovino. “Os ciclos produtivos desses três 
animais são muito diferentes e o do gado é muito mais difícil. Isso 
leva a uma tendência de que a carne de gado irá se tornar uma 
especialidade, vai se sofisticar”.

“Mesmo com aumento dos índices produtivos, o Paraná 
não será um grande produtor de carne bovina, mas tem capacidade 
para produzir carne de qualidade com potencial para obtenção de 
maior preço de comercialização em nichos no mercado nacional 
e internacional”, conclui Missio. 





ENERGIA

A crescente demanda por energia exige que sua 
produção seja cada vez mais elevada e há tempos procura-
se diferentes formas para sua geração. Indispensável para 
o desenvolvimento do país, novas formas de matrizes 
energéticas são necessárias para não dependermos 
unicamente de uma opção. 

“O Brasil precisa ter eficiência energética e rever suas 
formas de produção é indispensável. O que o país necessita 
é investir em diversas matrizes para não ficarmos totalmente 
dependentes de uma”, explica o Engenheiro Agrônomo 
Cicero Bley Júnior, secretário do cluster FIEP Energias 
Renováveis.  “Estamos atrasados em relação ao uso de fontes 
renováveis de energia, embora o país seja reconhecido pelo 

seu clima que estabelece vantagens competitivas para a 
viabilidade de projetos com fontes alternativas”, completa.

Bley comenta que os ventos das regiões Nordeste 
e Sul são tidos como os melhores do mundo para geração 
eólica. A irradiação solar em toda região equatorial e até 
abaixo do Tropico de Capricórnio é duas vezes e meia, em 
média, mais favorável à geração solar do que a que ocorre 
em países de clima frio. A energia das marés pode ser 
explorada em mais de 8 mil quilômetros de praias e o Brasil 
está entre os três maiores produtores de proteína animal cujo 
processo de produção pode-se extrair o biogás. “Apesar de 
tudo isso, somos dependentes absolutos da importação de 
tecnologias de geração. Estamos muito atrás da maioria dos 

Renovação Energética

NOVAS FORMAS DE MATRIZ ENERGÉTICA SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS - UMA 
DAS SOLUÇÕES PODE ESTAR NO CAMPO 
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países em relação ao uso de fontes renováveis. Não temos 
segurança jurídica, nem racionalidade tributária e muito 
menos controle de custos logísticos para disseminar o uso 
dessas fontes”, elucida. 

NO CAMPO, PRODUÇÃO DE 
ENERGIA

Agrônomo e engenheiro, 
a u t o r  d o  l i v r o  B i o g á s :  a 
energia invisível, Cícero Bley 
é um defensor da geração 
de eletr ic idade no campo, 
aproveitando a biomassa para 
a sua produção por meio de 
biodigestores .  O processo 
é s imples ,  pois  possib i l i ta 
transformar os dejetos de 
animais em biofertilizantes para 
serem usados nas lavouras 
e na produção de biogás. O 
princípio de funcionamento 
dos biodigestores se baseia 
no processo anaeróbio (sem 

oxigênio). “A função dos biodigestores é receber esses 
resíduos e o líquido e gás gerados após a decomposição 
da matéria orgânica são coletados para serem utilizados”, 
explica o engenheiro. “Esses dejetos sem manejo adequado 
se transformam em fontes de poluição. Em certas regiões 
a concentração de animais traz riscos para a natureza, pois 
onde tem muito animal sendo criado, tem muito estrume e 
muita urina”, completa. 

O Brasil está entre os líderes do mundo quando se 
fala em criação de animais. Então, por que não explorar essa 
forma de matriz para produção de energia?  “O biogás que 
é produzido nos biodigestores tem um potencial imenso no 
Brasil. Tudo o que for orgânico contém o metano, podendo 
ser convertido em energia elétrica, o que podemos dizer 
que é uma nova vocação para o campo. Com a utilização de 
biodigestores, os agricultores conseguem reduzir a poluição 
e produzir ao mesmo tempo matrizes energéticas renováveis, 
obtendo resultados positivos quando falamos nos custos 
finais da produção”, esclarece Bley. A grande vantagem da 
produção do biogás é uma energia renovável e mais barata 
que as convencionais, como a hidrelétrica e o gás natural. 
O custo de geração também é vantajoso, pois sua geração 
custa metade do que a geração hídrica, por exemplo.
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ENERGIA

Alguns produtores já geram energia elétrica 
para auto abastecimento e para vender o excedente 
gerado para as concessionárias 
de energia. Pela Resolução 
Normativa n° 684/15 da ANEEL, 
u m  p r o d u t o r  p o d e  g e r a r 
para abastecimento próprio 
e  t r a n s f e r i r  o  e x c e d e n t e 
para o sistema nacional pelo 
mecanismo de compensação 
de energia. Falta tornar essa 
possibilidade mais fácil para 
que efetivamente os produtores 
possam cumprir esse papel de 
consumidor/gerador de energia.

Em seu relatório apresentado em 2016, a Agência 
de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) indicou que 

morreram naquele ano mais 
de 2 milhões e 600 mil frangos 
por falta de energia elétrica no 
Paraná. Isso seria uma mostra 
de que o campo está recebendo 
a pior energia (comprometendo 
seriamente a produção no 
campo) e demanda urgência na 
adoção de uma política voltada 
à segurança energética, por meio 
da mobilização dos recursos 
energéticos renováveis. 

E COMO ANDA A GERAÇÃO? 
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INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA

A integração lavoura-pecuária tem sido adotada por mui-
tos países como uma alternativa de aumento de produtividade 
para a agricultura e para a criação de gado, ao mesmo tempo em 
que colabora para ampliar a sustentabilidade do solo. A implan-
tação deste sistema no Brasil ainda é tímida, mas com potencial 
significativo de crescimento. A associação de plantios com ani-
mais traz inúmeras vantagens como, por exemplo, recuperação 
das pastagens degradadas, melhorias nas condições do solo em 
áreas de lavouras, produção de volumoso, pastagem e grãos na 
estação seca e redução dos custos de produção de carne e leite. 

Hoje, aproximadamente 11,5 milhões de hectares são 
cultivados em ILP – Integração-Pecuária no Brasil. Deste total, 
2,08 milhões de hectares ficam no Mato Grosso do Sul, 1,5 milhão 
no Mato Grosso e 1,46 milhão no Rio Grande do Sul. Os dados 
indicam que 5,5% das áreas do agronegócio nacional estão sendo 
conduzidos por este mecanismo. O Paraná, apesar de ter sido 
um dos pioneiros na difusão do plantio direto, nas práticas de 
conservação de solo, como também nas pesquisas de ILP, detém 

apenas 500 mil hectares cultivados por meio deste sistema. No 
entanto, as expectativas de aumentar essa participação são 
elevadas e otimistas. Em relação às perspectivas de evolução do 
agronegócio dentro do sistema ILP, estima-se que apenas no sul 
do Brasil, dos 14,9 milhões de hectares cultivados com soja, milho 
e feijão, durante o período quente do ano, apenas 2,9 milhões 
estão ocupados com produção de cereais de inverno com trigo, 
cevada e aveias brancas, ficando então 12 milhões de hectares 
sem exploração econômica, nos quais a ILP seria uma boa opção.

O professor André Brugnara Soares, da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), explica que o sistema no 
Brasil tem aumentado e presta serviços ao agronegócio brasileiro 
como o barateamento de recursos utilizados na implantação e 
reforma de pastagens. “Estima-se que dos mais de 200 milhões 
de hectares, 40% apresentam algum grau de degradação. Inte-
grar plantios com criação de gado diminui os custos de produção 
das lavouras pela redução da incidência de pragas, doenças e 
invasoras e otimiza o uso de radiação solar, água e solo, bem 

Integrar lavoura e 
pecuária resulta 
em maior produtividade e 
sustentabilidade do solo
NO BRASIL, 11,5 MILHÕES DE HECTARES SÃO CULTIVADOS POR ESTE SISTEMA QUE TEM SIDO APONTADO 
COMO VANTAJOSO PARA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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como dos insumos”, diz. Ainda como vantagens, tem-se uma 
melhoria nas características químicas, físicas e biológicas do solo 
e o aumento da ciclagem de nutrientes. 

AUMENTO DE EFICIÊNCIA

Segundo Soares, todo esse conjunto de fatores propicia 
que os rendimentos agrícolas sejam superiores nas áreas de 
ILP em relação àquelas sem pastejo. “Desta maneira, é possível 
suplantar a aparente dicotomia que existia entre intensificação 
dos ganhos e sustentabilidade ambiental”, observa. Quanto ao 
aspecto social, a integração lavoura-pecuária tem promovido o 
fortalecimento da economia dos municípios do interior do país 
pelo aumento da oferta de empregos nas fazendas e circulação 
maior de produtos e serviços. “Com isto, o agronegócio brasileiro 
está enxergando no sistema uma grande oportunidade para 
aumento da eficiência do processo produtivo (aumentar a pro-
dutividade com redução de insumos), e se defender de alegações 
internacionais que frequentemente flagelam o agronegócio bra-
sileiro como sendo não tão amigável ao meio ambiente”, pontua.

A cultura agrícola mais indicada para ILP são aquelas 
mesmas sugeridas para cada região específica com cadeia de 
comercialização estruturada. “Infelizmente, nossos sistemas de 
produção precisariam de programas de rotação de culturas com 
maior diversidade. Porém, alguns cultivos de economia de com-
modities (soja, milho, trigo, feijão e cevada) são os mais seguros 
para o produtor rural. Para avançar nesta área, seria interessante, 
sob o enfoque de promover biodiversidade, quebrar ciclos de 
doenças, pragas e invasoras, implantar programas de rotações 
de culturas mais ricos com a inclusão de plantas de outras rela-
ções funcionais (girassol, canola), mas por questões comerciais e 
logísticas isso nem sempre é possível”, avalia o professor.

Quanto à cultura forrageira, existe uma infinidade de 
opções para todos os tipos de ILP do Brasil, gramíneas perenes, 
braquiárias de várias espécies, cultivares, leguminosas de inver-
no. Especialistas ressaltam que é uma das premissas da ILP o 
uso mais contínuo da área, quanto mais tempo as coberturas 
vegetais e vivas incorporam carbono ao sistema, mais rentáveis 
e sustentáveis serão os seus serviços ambientais, e para isso 
pode-se lançar mão de misturas forrageiras com características 
complementares, associadas, espacial ou temporalmente, às 
culturas agrícolas.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Os sistemas de ILP destinam-se ao gado de cria e em 
áreas em que a agricultura não pode ser executada, por razões 
diversas, como declividade do terreno, baixa fertilidade, textura 
de solo, pedregosidade ou excesso de umidade. Durante o pe-
ríodo quente do ano, devem existir pastagens bem manejadas 
(em termos de adubação, intensidade de pastejo, espécies for-
rageiras etc.) para que a maior parte de área seja “liberada” para 
os cultivos de grãos. O professor afirma que não há dúvida que 
historicamente a pesquisa se dedicou em estudar ILP em áreas 
nobres. “Pouca ênfase foi dada às áreas marginais em termos de 
propostas de manejo. No entanto, atualmente existem esforços 
das instituições de pesquisa em propor procedimentos técnicos 
que envolvem fosfatagem, gessagem, calagem, sobressemeadu-
ra, confecção de patamares para tráfego de máquinas, em áreas 
declivosas, para justamente, aumentar a produção de bezerros 
e outros animais utilizando a ILP”. 

Outro exemplo em que a pecuária nem precisaria 
ser deslocada temporariamente para outras áreas é o 
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silvipastoralismo, em que se conjuga espacialmente, de forma 
consciente e planejada, a produção de árvores com pecuária. Esse 
modelo de ILP tem demonstrado ser uma grande oportunidade 
de aumento de renda para os produtores rurais, melhoria das 
condições de conforto animal, o que possibilita usar raças ou 
cruzamentos com maior potencial de produção e produtos de 
melhor qualidade, e mesmo em climas quentes, traz resiliência 
financeira e colabora nas questões ambientais. 

Existem várias configurações possíveis e viáveis para 
se fazer ILP, depende de inúmeros fatores ligados ao solo, 
clima, região, gosto particular ou grau de empreendedorismo 
de cada produtor. O sistema de ILP que predomina no Paraná 
é aquele em que a produção de grãos acontece em todos 
os verões (sistema classificado como de alta frequência) e a 
produção animal (carne ou leite) ou de concentrado, majori-
tariamente sobre gramíneas, no período frio. Ainda, nas áreas 
mais quentes do estado existe boa proporção com o cultivo de 
safra e safrinha. Por outro lado, essa prática é pouco utilizada 
em regiões mais frias, devido aos riscos climáticos envolvidos. 
Com isso, destaca-se que em regiões mais frias, a pecuária teria 
mais tempo disponível sobre as pastagens anuais de inverno 
para a produção. Cabe lembrar, que a protagonista na ILP é 
a produção animal, sendo mais comum a associação com a 
cultura da soja e milho. 

A ILP demanda conhecimento de diversas naturezas, 
como por exemplo, plantas de lavoura, climatologia, visão 
sistêmica dos processos naturais e da dinâmica ambiental, 
mecanização, forragicultura, fertilidade de solo, física, mecânica 
e conservação de solo, manejo de bovinos, comportamento e 
nutrição animal, sementes, controle de pragas e invasoras, e 
todos os demais conhecimentos associados aos cultivos agrí-
colas (. agricultura de precisão, tecnologia de aplicação). Nem 
todo profissional contempla, mesmo que seja em sua formação, 
todas essas facetas que compreendem esse sistema. Para o 
professor Soares, o engenheiro agrônomo é um profissional 
que tem grande oportunidade de atuar nestes sistemas, basta 

para isso, que consi-
dere a área de pro-
dução de ruminantes 
a pasto como parte 
de seu mercado de 
trabalho. “Dizeres 
como: “agrônomo é 
para trabalhar com 
plantas e veterinários 
com animais” nada 

ajudam em despertar a consciência nos nossos acadêmicos 
e egressos de uma das mais promissoras áreas de atuação”, 
assinala.

FAZENDA INTEGRA GADO DE CORTE COM 
CULTURAS DA SOJA E BATATA

A integração lavoura-pecuária foi a aposta da família 
Maciel para melhorar a produtividade da Fazenda das Marrecas, 
que fica na divisa dos municípios de Palmas (PR) e Água Doce 
(SC). A propriedade tem sido administrada para a criação de 
bezerros de corte e culturas como soja e batata. Maria Rita, 
filha do proprietário e médico veterinário Amauri Maciel, é 
engenheira agrônoma e auxilia na administração da fazenda. 
Usam forrageiras de alto valor genético, adubadas com fontes 
orgânicas e minerais, associadas temporalmente às lavouras 
batata e soja, e alcançam produção média de 200 kg de bezer-
ro/ha/ano em sistema ILP. A parceria com o arrendatário que 
cultiva as lavouras é tranquila e exitosa. Ele já está entende e 
aceita a importância de um correto manejo das pastagens, prin-
cipalmente no que tange à adubação e intensidade de pastejo.

O agricultor Amauri Maciel afirma que o processo 
de integração fez parte de uma etapa de desenvolvimento e 
crescimento econômico da propriedade. “Em 1994, fizemos um 
estudo estratégico da fazenda e concluímos que era necessária 
uma mudança radical em nosso modelo de produção, visando 
alcançar a sustentabilidade econômica da atividade”, salienta. 
Depois de 25 anos, o administrador conclui que o projeto 
respondeu positivamente e gerou um resultado que garante a 
perenização e a sustentabilidade do negócio. “O processo ILP 
foi fundamental para a produção de alimentos para o gado e, 
ao longo dos anos, nos deu segurança para buscar indicadores 
cada vez mais desafiadores”. 

Maria Rita destaca que a ILP preencheu uma lacuna 
importante de déficit de alimentos nos meses de inverno. “Além 
de propiciar o incremento da oferta de forragem, a lavoura 
também veio reforçar o fluxo de caixa da propriedade, pela 
produção de grãos. Hoje podemos concluir com muita clareza 
que a ILP gera grandes benefícios para a cadeia de produção 
agropecuária”. Enfatizou também a valorização econômica 
significativa da terra pela importante melhoria na qualidade 
do solo. A integração ainda foi fundamental para resolver o 
problema da falta de forragem no período frio. “Melhoramos 
nossos zootécnicos e econômicos, bem como a fertilidade do 
solo pelo uso da ILP fazendo com que a produtividade dos 
cultivos seja mais satisfatória”, conclui. 
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Na Região Sul do Brasil, a pecuária de corte e de leite têm 
sua alimentação prejudicada pela marcada flutuação estacional 
de produção das pastagens. Esta é imposta não só pelo reduzido 
crescimento das espécies que compõem o campo nativo ou 
naturalizado no inverno, como também para descrever a situação 
em que as espécies estivais estão em final de ciclo e apresentam 
baixa qualidade e as hibernais recém introduzidas ainda não estão 
em condições de serem pastejadas. Em função disto o IAPAR de 
Pato Branco em 2003 implantou um banco de germoplasma de 

forrageiras perenes oriundas de diversos lugares do Brasil e do 
exterior para serem estudadas e avaliadas o seu comportamento 
e sua adaptabilidade regional, possibilitando quando estas foram 
implantadas proporcionem uma maior e melhor distribuição da 
produção animal regional.  Entres inúmeras espécies de forrageiras 
gramíneas estudadas as que melhores se destacaram multiplicadas 
por mudas foram: Gênero Cynodon (Tifton 85, Tifton 68, Florakirk, 
Porto Rico, Coast Cross e Jiggs); Gênero Penisetum: capim ele-
fante Pioneiro e o BRS Kurumi; e as multiplicadas por sementes 

Banco de 
germoplasma 
de forrageiras transforma 
a produção pecuária do 
Sudoeste do Paraná
POR ENG. AGRÔNOMO ALCEU LUIZ ASSMANN
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foram: gênero Panicum (Aruana, Mombaça e Tanzânia) e entre as 
leguminosas foram: Trevo Branco, Trevo Vermelho, Amendoim 
Forrageiro, Alfafa e Cornichão.  

Após o término da fase de avaliação as espécies que 
melhor se destacaram para a região o IAPAR começou a realizar 
a multiplicação destas espécies e fazer a doação das mudas aos 
produtores rurais, atendendo do início do projeto até o presente 
momento mais de 6 mil pecuaristas através da doação de mudas 
de forrageiras para fazer o plantio em sua propriedade. Isto com 
certeza fortaleceu a cadeia produtiva, principalmente a do leite 
tornando-se a região do Sudoeste maior produtora do Estado do 
Paraná. Além do fornecimento das mudas forrageiras foi disponi-
bilizado informações técnicas aos produtores tais como: espécie 
mais apropriada para cada situação de utilização e pelas condições 
edafoclimáticas, implantação correta da pastagem, adubação, 
manejo, etc. Este banco de germoplasma ainda foi utilizado como 
instrumento estratégico na formação de milhares de estudantes do 
setor de ciência agrárias, pecuaristas e técnicos em geral através 

de dias de campo, cursos acadêmicos das universidades, SENAR, 
visitas técnicas, etc. o que caracteriza a região como uma importan-
te região produtora de pecuária, principalmente de leite a pasto. 
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Sustentabilidade 
para as futuras 
gerações

Durante muito tempo se considerou que para um solo 
ser fértil ele deveria apresentar elevado teor de nutrientes, como 
fósforo, potássio e cálcio, por exemplo. Além disso, não poderia 
conter elementos tóxicos. Contudo, o conceito é reducionista, 
uma vez que se considerou apenas questões minerais e isso é 
muito mais amplo.

Uma terra produtiva, além de características químicas 
adequadas, precisa apresentar alta atividade biológica, com ecos-
sistema vivo para sustentar a vida de plantas e animais. Isso traz à 
tona a importância de manejá-lo de forma que a sustentabilidade 
das futuras gerações seja possível. 

De acordo com a professora da UTFPR de Pato Branco 
e Engenheira Agrônoma Tangriani Simioni Assmann, as plantas e 
os organismos vivos do solo têm papel preponderante na cons-
trução da fertilidade. “A raiz, ao penetrar no solo, começa a criar 
canais. As plantas, durante seu processo de crescimento, liberam 
substâncias químicas, os exsudatos, os quais têm a capacidade de 
solubilizar nutrientes. Os exsudatos também são fonte de nutrição 
dos micro-organismos do solo”, destaca.

Outra característica bastante importante é o seu grau 
de estruturação, ou seja, como as menores partículas (argila) se 
encontram arranjadas, formando agregados. “Se esse processo 

de agregação e estruturação não ocorrer, o solo passa a ficar 
com poucos macroporos, que são os espaços do solo onde fica 
armazenado o ar, que se constitui de extrema importância para 
o crescimento das raízes, uma vez que essas também respiram”, 
acrescenta.

A também professora da universidade e Engenheira 
Agrônoma Nilvania Mello complementa dizendo que a nossa 
região recebe muita energia solar. Essa característica alimenta 
processos dissipativos, que aceleram a degradação da matéria 
orgânica e, consequentemente, a perda da qualidade da fertilidade 
natural. “Por outro lado, é uma região em que é possível produzir 
biomassa o ano todo, portanto, para manter a fertilidade e manter 
a produtividade, uma boa estratégia é manter aportes elevados de 
matéria orgânica no solo. Assim é possível mantê-lo permanente-
mente coberto e com boa taxa de agregação, o que aumenta sua 
capacidade de ciclagem de nutrientes, armazenamento de água 
e resistência à erosão”, explica. 

OPERAÇÕES NO SOLO

A professora Tangriani lembra que qualquer distúrbio 
provocado no terreno, como aração ou subsolagem, acaba 

MANEJAR O SOLO É FUNDAMENTAL PARA QUE A PRODUTIVIDADE PERMANEÇA COM QUALIDADE
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provocando uma redução na população microbiológica do solo, 
destruição de agregados e diminuição de teores de carbono. “Isso 
leva a uma maior possibilidade de perdas de nutrientes aplicados 
via fertilizantes e acarretará em custo de produção, devido à redu-
ção de eficiência no uso de adubo mineral aplicado”. 

Para as professoras, a manutenção da fertilidade e o 
aumento da produtividade dependem necessariamente de um 
manejo que privilegie a melhoria das condições biológicas e 
estruturais do solo.  

MANEJO

O manejo é o planejamento: a gestão de todas as ações 
que de forma combinada manterão a produtividade das culturas 
e a qualidade do solo. Embora as técnicas variem, os princípios 
universais são os mesmo. As professoras citam alguns métodos, 
entre eles, a adoção de práticas conservacionistas. “O exemplo 
mais notório é a adoção do sistema de plantio direto. Nessa prática, 
apenas parte de deposição de sementes no solo sofre o distúrbio 
provocado por um pequeno revolvimento na linha de semeadura. 
Dessa forma, o espaço existente entre as linhas permanece com a 
cobertura do solo praticamente inalterada”, aconselha Tangriani.

Nilvania observa que a implementação dos princípios pode 
variar de região para região, já que a diversidade de culturas é o 
que determina a situação. “Em nossa região, é possível fazer três, 
até quatro cultivos ao longo do ano. Porém, no período de verão, 
quando muitas espécies potencialmente recuperadoras do solo 
poderiam ser usadas, é também o momento de entrar com cultivos 
comerciais. É preciso adequar esse princípio para equilibrar o uso 
de espécies que beneficiam o solo”.

PRINCIPAIS DÚVIDAS

Muitos agricultores ainda possuem questionamentos com 
relação à conservação do solo e da água. Ao longo dos anos, o bom 
cultivo, assim como a adição frequente de fertilizantes, aumenta 
o patamar de fertilidade. Contudo, alguns sistemas mecânicos de 
importância, como o terraceamento, têm sido abolidos. Tal prática, 
consequentemente, aumenta a erosão, além da possibilidade de 
contaminação de rios e lagoas próximas. 

Os produtores rurais são constantemente bombardeados 
por informações, muitas com relação ao processo de comercia-
lização de insumos, os quais, algumas vezes, não tem clareza na 
base técnico-científica. “Assim, é comum presenciarmos produtores 
em dúvida sobre qual fonte de adubação nitrogenada utilizar ou 
quando fazer o manejo dessas aplicações. Também é bastante co-
mum a interpretação errônea de que a aplicação de gesso agrícola, 
que é o sulfato de cálcio, terá o mesmo efeito de calcário, o qual 
é composto de carbonato de cálcio e magnésio, na neutralização 
de elementos tóxicos do solo, como o alumínio”, destaca Tangriani. 

Contudo, para as professora, o ponto mais grave é o ma-
nejo de fertilizações. A quantidade de adubos a ser aplicada é a 
mesma para uma dada cultura, independentemente de variação 
de área ou dos teores de nutritivos existentes. E isso leva a um 
desequilíbrio na aplicação de nutrientes. “Mas o desafio é tratar 
o solo como um organismo vivo, visando a sustentabilidade do 
sistema agropecuário como um todo. A partir do momento que o 
planejamento do cultivo passa a ser feito com visão de longo prazo, 
sem que essas decisões sejam guiadas quase que exclusivamente 
pelo preço das commodities agrícolas, passa-se para um cenário 
de maior diversificação de cultivos. Isso aumenta a biodiversidade 
do sistema”, frisa Tangriani. 

IMPORTANTE!

A prática da rotação de culturas é uma 
das técnicas mais potentes para o aumento 
da fertilidade do solo. As plantas entre si 
apresentam diferentes sistemas radiculares. 
Nabo Forrageiro, por exemplo, recuperam 
nutrientes que se encontram em profundida-
de maiores. No entanto, a prática da rotação 
tem sido pouco adotada pelos agricultores do 
Sudoeste ou no Brasil como um todo. Cada 
vez mais tem se observado a sucessão das 
culturas aveia e soja. 

ATENÇÃO!

Grande parte dos produ-
tores rurais do Sudoeste para 
fazer a implantação dos cereais 
de inverno, ou de plantas de 
cobertura, usam grades, que 
mesmo tendo uma ação su-
perficial, atuam na camada que 
apresenta mais riqueza biológi-
ca. Isso leva a uma redução da 
atividade e o aumento de ocor-
rência de erosão superficial. 
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Nutrição de plantas
As plantas são organismos autotróficos que vivem entre 

dois ambientes inteiramente inorgânico, retirando CO2 da atmosfe-
ra e água e nutrientes minerais do solo. Os nutrientes minerais são 
adquiridos primariamente na forma de íons inorgânicos e entram 
na biosfera predominantemente através do sistema radicular da 
planta. A grande área superficial das raízes e sua grande capaci-
dade para absorver íons inorgânicos em baixas concentrações 
na solução do solo, tornam a absorção mineral pela planta um 
processo bastante efetivo. Além disso, outros organismos, como 
os fungos (micorrízicos) e as bactérias fixadoras de nitrogênio, 
freqüentemente contribuem para a aquisição de nutrientes pelas 
plantas. Depois de absorvido, os íons são transportados para as 
diversas partes da planta, onde são assimilados e utilizados em 
importantes funções biológicas. O estudo de como as plantas 
absorvem, transportam, assimilam e utilizam os íons é conhecido 
como Nutrição Mineral. Esta área do conhecimento busca o en-
tendimento das relações iônicas sob condições naturais de solo 
(salinidade, acidez, alcalinidade, presença de elementos tóxicos, 
como Al3+ e metais pesados, etc), porém, o seu maior interesse 
está ligado diretamente à agricultura e à produtividade das culturas. 
Alta produção agrícola depende fortemente da fertilização com 

elementos minerais. No entanto, as plantas cultivadas, tipicamente, 
utilizam menos da metade dos fertilizantes aplicados. O restante 
pode ser lixiviado para os lençóis subterrâneos de água, tornar-se 
fixado ao solo ou contribuir para a poluição do ar. Assim, torna-
-se de grande importância aumentar a eficiência de absorção e 
de utilização de nutrientes, reduzindo os custos de produção e 
contribuindo para evitar prejuízos ao meio ambiente.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

a) Definição e Classificação Utilizando-se a definição 
inicial de Arnon & Stout (1939), o elemento é considerado 
essencial quando atende aos três critérios seguintes: 

↪ O Elemento deve estar diretamente envolvido no 
metabolismo da planta (como constituinte de molécula, participar 
de uma reação, etc.); 

↪ A planta não é capaz de completar o seu ciclo de vida 
na ausência do elemento; 
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outubro 2018 • agronomia em debate     25

Por Eng. Agr. Rulian Bernardi Berger | ARTIGO

↪ A função do elemento é específica, ou seja, nenhum 
outro elemento poderá substituí-lo naquela função; Utilizando-
-se estes critérios, os especialistas da área de nutrição mineral 
consideram os elementos como essenciais para as plantas. Estes 
elementos minerais essenciais são usualmente classificados como 
macro ou micronutrientes, de acordo com a sua concentração 
relativa no tecido ou de acordo com a concentração requerida para 
o crescimento adequado da planta. Em geral, as concentrações dos 
macronutrientes (N, P, K, Si, Ca, Mg e S) são maiores do que as dos 
micronutrientes (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, Cl, Ni e Na). Vale salientar, no 
entanto, que a concentração de determinado nutriente pode estar 
acima ou abaixo daquela requerida para o crescimento normal 
da planta. Assim, é melhor classificar macro e micronutrientes de 
acordo com o requerimento dos nutrientes para o crescimento 
adequado da planta.

DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS

Deficiências nutricionais de plantas podem ser causadas 
tanto pela falta ou pelo excesso de certos nutrientes no solo. O 
conteúdo específico de um determinado elemento no tecido 
foliar não necessariamente reflete a necessidade da planta nestas 
quantias; o fenômeno do consumo de luxo pode anular estas con-
clusões. A absorção mineral em excesso dentro de requerimentos 
nutricionais determinados e específicos pode ser uma indesejável 
ocorrência, como pode ser visto no caso do cloro. Muitas vezes 
é uma interação entre vários elementos ao invés de quantidades 
absolutas de um deles que é mais importante, e o consumo de 
luxo também pode ter efeitos importantes.  

 

FUNÇÕES DOS NUTRIENTES

Macronutrientes:

Nitrogênio (N): É essencial para a formação das 
proteínas, substâncias que fazem parte dos tecidos 
vegetais. As proteínas são indispensáveis à vida das 
plantas e dos animais. O nitrogênio faz parte, ainda, 

de compostos do metabolismo, como a clorofila e os alcalóides, 
bem como de muitos hormônios, enzimas e vitaminas.

Fósforo (P): Age na respiração e na produção de 
energia. Age na divisão das células, intensificando-
-a; entra na composição de algumas substâncias 
de reserva, como os albuminóides e o amido; dá 

força e rigidez aos caules dos cereais; facilita a floração; aumenta 
a frutificação; apressa a maturação; intensifica a resistência das 

plantas às moléstias; contribui para o desenvolvimento do sistema 
radicular e para a saúde geral da planta. O fósforo age na colheita, 
como fator de qualidade e quantidade, isto é, contribui para uma 
produção maior e melhor. Participa ativamente em grande parte 
das reações bioquímicas, da fotossíntese, respiração, síntese de 
proteínas e glicídios, atuando no equilíbrio entre amido e açúcares. 
Como nutriente é fator de crescimento e precocidade, ativador 
inicial (arranque), que em geral tende a encurtar a fase vegetativa 
(participa em todas as reações energéticas do metabolismo). 

Potássio (K): Com este nutriente, as plantas elabo-
ram os açúcares e o amido. Ele é indispensável para 
a formação e o amadurecimento dos frutos; aumenta 
a rigidez dos tecidos e a resistência das plantas às 

pragas e moléstias; favorece o desenvolvimento do sistema radi-
cular; deve ser fornecido numa relação adequada com o nitrogênio 
para garantir um perfeito equilíbrio entre o crescimento, produção 
e qualidade.

O potássio tem importante função na síntese e translocação de 
açúcares e de amido. Ele também diminui o dano causado pelas 
geadas por ser um solvente mais ativo dentro da célula, diminuindo 
o ponto de congelamento da solução celular. O potássio também 
promove a formação de proteínas e, como cátion, o K acompanha 
o nitrato desde as raízes até a folha, onde é reduzido a amônio 
para ser incorporado ao aminoácido.  Depois disto, o K retorna 
às raízes junto com o malato. Considerado elemento importante 
para aumentar a tolerância a doenças fúngicas e para melhorar 
sua resistência contra o estresse hídrico (seca), atuando na aber-
tura e fechamento dos estômatos, resultando isto numa melhor 
regulação dos processos fisiológicos como a transpiração. Existe 
uma correlação entre o seu nível no mesófilo foliar e a utilização da 
energia e radiação solar, otimizando a fixação de CO2 e, além disso, 
melhora a conversão de energia luminosa em energia química em 
condições de baixa luminosidade.

Cálcio (Ca): Em baixas concentrações, estimula a 
absorção de outros íons. Ele é indispensável para 
manter a estrutura e o funcionamento normal das 
membranas, particularmente da plasmalema (mem-

brana plasmática).  Influi, de modo predominante, no equilíbrio entre 
a acidez e a alcalinidade do meio e da seiva. O cálcio é um dos 
principais constituintes inorgânicos do tabaco, sendo o segundo 
mais absorvido, ficando somente atrás do potássio. Componente 
estrutural da parede celular, mais precisamente da lamela média 
e como tal, relacionado diretamente aos acontecimentos envolvi-
dos na divisão e elongação celular. Também está presente 
na planta na forma de sais insolúveis de ácidos orgânicos 
sendo importante na estabilidade dos cromossomos.  
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Apesar de não fazer parte da membrana celular, sua função 
na permeabilidade, transporte e manutenção da integridade é 
concreto. Regula a permeabilidade diferencial, quer dizer, frente 
a uma provisão insuficiente, as membranas perderão efetividade 
como barreiras para a livre difusão de íons (entrada e saída) e na 
seletividade. Atua na neutralização dos ácidos orgânicos (formação 
de sais), regula a pressão osmótica e o pH celular, está vinculado 
a funções de sistemas enzimáticos específicos e sua presença se 
reconhece na ativação de substâncias reguladoras do crescimento 
e desenvolvimento.

Magnésio (Mg): O magnésio entra na composição 
da clorofila , da protoclorofila, da pectina e fitina. 
Por ser um componente da clorofila tem grande 
importância na fotossíntese e também influi no 

metabolismo dos hidratos de carbono. É encontrado ionizado 
(livre), combinado a ânions de ácidos orgânicos (malato), como 
constituinte da parede celular (juntamente com o Ca ao qual está 
muito vinculado), relacionado a muitos processos metabólicos 
e formando parte de moléculas essenciais como a clorofila, de 
maneira que está diretamente relacionado com a fotossíntese 
(se o seu abastecimento não é adequado esta atividade perde 
capacidade e eficiência).Com sua ajuda se ativam completamente 
enzimas comprometidas com o metabolismo dos hidratos de 
carbono e a síntese protéica.

Enxofre (S): Apresenta-se associado ao nitrogênio 
na composição das proteínas. Encontra-se livre 
(atuando especialmente na regulação osmótica 
celular e equilíbrio iônico) e, igualmente ao NO3-, 

deve reduzir-se antes de incorporar-se a moléculas orgânicas. A 
redução assimilatória requer energia e por isso depende da fotos-

síntese. Componente 
essencial de aminoá-
cidos como a cisteína, 
cistina e metionina, 
participa da forma-
ção de proteínas e 
metabólitos-chave 
do metabolismo 
orgânico (tiaminas, 
biotina, etc.). Desem-
penha funções na 
atividade respiratória 

e compostos redox. Favorece a formação de cloroplastos que são 
fundamentais no metabolismo de lipídeos.

Micronutrientes:

Boro (B): Suas funções estão relacionadas com as 
de cálcio. É encontrado, sobretudo, nos brotos novos 
em franco desenvolvimento, nas flores e no floema. 
É particularmente necessário onde as células estão 

se multiplicando. É de extraordinária importância na germinação 
do grão de pólen, na formação das flores, frutos e raízes, no mo-
vimento da seiva e na absorção dos cátions. O boro atua sobre o 
metabolismo dos ácidos nucléicos, pois sua deficiência interrompe 
o desenvolvimento e a maturação das células. E tem sido com-
provado que o boro participa da síntese de bases nitrogenadas 
como a uracila. O boro intervém no mecanismo das auxinas, e os 
tecidos que sofrem da deficiência de boro apresentam uma clara 
acumulação de AIA (ácido indol acético), que inibe o crescimento. 
Foi demonstrado que o dano que o alumínio provoca dentro da 
planta num solo ácido resulta de uma deficiência induzida de boro, 
o que pode ser corrigido pela aplicação de boro durante a fase de 
crescimento. Isto se deve à semelhança do ácido bórico (H3BO3) 
com a forma que o alumínio assume dentro da planta depois que 
nela penetra (Al(OH)3).

Cloro (Cl): Função relacionada com a fotossíntese, 
participando da fotólise da água. Este ânion está 
estreitamente relacionado com a osmo-regulação 
(regulação osmótica). A facilidade com que se move 

através das membranas, combinado com sua baixa reatividade 
bioquímica, são particularidades que o habilitam a fazer esta função. 
Junto com outros solutos (particularmente o K+) diminuem o po-
tencial osmótico intracelular, regulando a hidratação e a turgência 
celular, condição que adquire importância na resposta da planta 
frente a um estresse hídrico temporário. Relacionado também a 
outros aspectos dependentes da turgência celular, como a ativi-
dade estomática. O cloro é reconhecido como um micronutriente 
essencial e existem evidências consideráveis que ocorrem efeitos 
benéficos com a presença de pequenas quantidades de cloro 
nos fertilizantes.  

Cobre (Cu): É ativador de várias enzimas dentro da 
planta. É essencial para as plantas, em processos 
de oxidação e redução. Apesar da exigência em pe-
quenas quantidades é necessário para a produção e 

desenvolvimento saudável do tabaco, desempenhando um papel 
em que não pode ser substituído, contribuindo na saúde integral 
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da planta e regulando sua imunidade natural. Componente vital de 
sistemas enzimáticos com funções metabólicas na fotossíntese, 
respiração, lignificação (lignina é o elemento estrutural que mais 
ostenta resistência ao ataque de microorganismos), metabolismo 
do fenol e nitrogênio e na regulação de auxinas, que afetam a 
elongação celular.

Ferro (Fe): É essencial para a formação da clorofila, 
embora não faça parte dela, absorção de nitrogênio e 
processos enzimáticos. Participa de vários processos 
enzimáticos vinculados a processos de oxiredução, 

na respiração, fotossíntese, redução de nitratos e sulfatos entre 
outros. Incluído em proteínas de Fe-S, em enzimas respiratórias 
como peroxidase, catalase, ferrodoxina e citocromo-oxidase, e em 
citocromos, a maior parte do Fe ativo se localiza nos cloroplastos. 
A deficiência dificulta a capacidade fotoquímica e a síntese de 
clorofila. 

Manganês (Mn): Assim como o ferro, também é ne-
cessário para a formação da clorofila, para a redução 
de nitratos e para a respiração. Em alguns processos 
metabólicos, ele age como catalisador. Participa da 

formação do ácido ascórbico (Vitamina C). Envolvido em sistemas 
enzimáticos, desempenha uma função relevante na fotossíntese 
(com funções específicas em reações intermediárias na quebra 
da água, liberando O², H+ e doando elétrons). Controla vários 
sistemas de oxi-redução, é componente de enzimas e ativador de 
descarboxilases e desidrogenases do ciclo do ácido tricarboxílico.

Molibdênio (Mo): Participa da bioquímica da ab-
sorção e do transporte e fixação de nitrogênio. Faz 
parte da enzima nitrato redutase e nitrogenase. Ao 
atuar como um íon ativador da nitrato redutase, seu 

principal papel está relacionado com a redução do nitrato (N-NO3).

Zinco (Zn): Atua no crescimento das plantas pela sua 
participação na formação do ácido indol acético (AIA). 
É reconhecido como indispensável para a síntese 
do triptofano, que é o precursor do AIA.  Também 

é identificado em numerosas enzimas que atuam na respiração 
e outros processos enzimáticos vinculados ao metabolismo de 
carboidratos e proteínas. Está envolvido na transformação de 
hidratos de carbono e no consumo de açúcares que proporciona 
energia para a síntese de clorofila, como também na fosforilação 
da glicose e, através dela, na produção de amido. Cumpre um 
importante papel na regulação da expressão genética (duplicação 
de DNA) e na formação e maturação da semente. 

Referências: Plant Physiology; Profigen Brasil; FERRI, M.G - 
Fisiologia Vegetal

Lei de Liebig: princípio utilizado principalmente na agricultura que 
estabelece que o desenvolvimento de uma planta será limitado 
por aquele nutriente faltoso ou deficitário, mesmo que todos os 
outros elementos ou fatores estejam presentes.
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GESTÃO

Revolução no campo
O agronegócio brasileiro conta com cerca de 5 milhões de 

produtores rurais que somam aproximadamente 22% do produto 
interno nacional, segundo dados do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada de 2015. Entre os negócios, 80% deles 
pertencem a grupos familiares que tem como característica a 
gestão compartilhada e a atividade desenvolvida como a principal 
fonte de sustento e renda. 

Para o negócio funcionar e garantir bons lucros, esqueça 
aquele modelo tradicional do produtor rural de chinelo, chapéu 
de palha que trabalha com amadorismo. Independentemente do 
tamanho, as propriedades rurais usam cada vez mais recursos 
que ajudam na viabilidade administrativa do seu empreendimento.

De acordo com o Engenheiro Agrônomo Devair Rosin, 
somente uma boa gestão financeira é que faz o negócio prosperar, 
pois o mercado agrícola apresenta inúmeras variações e, somente 
com planejamento o produtor sabe qual a real lucratividade, em 
que momento terá maior rentabilidade, o que comprar para melho-
rar o serviço do dia a dia, entre tantas outas questões para garantir 
o bom funcionamento dos negócios. “Com uma boa gestão é 
possível fazer a distribuição da renda ao longo dos meses, por 
exemplo, pois não é todo o mês que produtores obtém dinheiro 

GESTÃO EFICIENTE NOS NEGÓCIOS GARANTE RENTABILIDADE PARA O SETOR QUE REPRESENTA 21,5% DO PIB

oriundo da lavoura. Com isso, o administrador pode pensar em 
outras fontes de renda para agricultura família.”

“Quando se fala em produção de commodities, é im-
portante ressaltar a intercalação de culturas que podem não 
apresentar tanto retorno econômico, mas são necessários para 
bom andamento das demais”, complementa Rosin.  

ENVOLVIMENTO TOTAL

Como a família que mora no campo está envolvida na 
gestão e na execução de todas as atividades, ela tem muito mais 
controle da sua unidade de produção quando comparada com 
uma empresa em que a gestão e as atividades são divididas em 
diferentes setores, áreas ou departamentos, principalmente, quan-
do há uma rotatividade expressiva de funcionários. 

“As ferramentas de gestão auxiliam no que podemos 
chamar de ‘sintonia fina` no processo de gestão, onde podemos 
avaliar indicadores de eficiência em detalhes, que, quando somados 
podem garantir uma diferença na renda, destacar a importância 
ou não de determinado investimento e assim auxiliar na tomada 
de decisão”, destaca a Engenheira Agrônoma Norma Kiyota, 
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coordenadora do Polo Regional de Pato Branco do Instituto 
Agronômico do Paraná – IAPAR. 

O Projeto Redes de Referências para a Agricultura Familiar, 
uma proposta conjunta do IAPAR com o Instituto EMATER desde 
1998 acompanha sistemas de produção existentes nas diferentes 
regiões do Paraná, para que se posso trocar conhecimentos com 
os agricultores, técnicos e pesquisadores. O projeto faz um diag-
nóstico inicial e acompanha a unidade de produção com o apoio 
de uma equipe multidisciplinar. “Após algum tempo, estas famílias 
abrem suas unidades de produção para a realização de visitas, dias 
de campos, etc., nos quais são apresentados as tecnologias e os 
avanços socioeconômicos possíveis com os recursos que a maioria 
dos agricultores familiares daquela região tem”, explica Norma.

SUCESSÃO FAMILIAR 

Tornar o campo e o trabalho na agricultura uma boa opção 
para os jovens, para que isto seja algo almejado como projeto de 
vida é essencial. “Em uma pesquisa realizada com alguns jovens do 

Projeto Redes percebeu-se que morar no meio rural já é conside-
rado uma opção interessante para muitos jovens. Muitos apontam 
que hoje é possível ter acesso ao conforto encontrado no meio 
urbano”, comenta a engenheira Norma. “Contudo, como os agricul-
tores estão se aposentando perto dos 70 anos, quando os jovens 
atingem a idade de definir o seu projeto de vida percebem que 
haverá muitos anos em que seus pais continuarão em atividade. 
Então, se não há um projeto claro de partilha da gestão, trabalho 
e renda da unidade de produção, os jovens buscam alternativas 
para o seu projeto de vida”, complementa. 

Além disso, é importante buscar alternativas de produção 
que gerem renda compatível com as necessidades da família, 

organização do ambiente do trabalho e do próprio trabalho e 
tecnologias que tornem a atividade agrícola mais saudável, com 
menor exigência física e que propicie condições que os agricultores 
tenham condições de usufruir de momentos de lazer e férias. 

Mas como preparar os filhos para assumir os negócios? 
Para o engenheiro Devair Rosin, primeiramente é preciso que o 
sucessor tenha gosto pelo que vai fazer.  “Do contrário está desti-
nado ao fracasso qualquer atividade agrícola, pois não se trata de 
atividades cômodas, certas atividades como bovinocultura de leite 
a ordenha tem de ser feita todos os dias da semana”. 

Por isso, é preciso garantir a participação dos filhos em to-
das as atividades da unidade de produção desde a infância, trazen-
do o para uma participação mais efetiva a partir da adolescência, 
não só no momento da execução das atividades, mas incluindo-o 
na discussão do planejamento, acompanhamento e análise do que 
está sendo realizado na unidade de produção e propiciando uma 
renda condizente com a atuação deste nas atividades. “Os filhos 
precisam ter clareza das possibilidades de atuação junto aos pais 
na divisão da gestão, execução e renda”, finaliza Norma.

EXEMPLO PRÁTICO

Assumir os negócios não foi tarefa fácil para o jovem 
agricultor Luciano Back, que mora no município de Verê, interior 
do Paraná, e atua na atividade leiteira. O trabalho de sucessão 
começou por meio do Projeto Redes há 9 anos, enquanto seu pai 
ainda era vivo. “Tinha conhecimento apenas no trabalho do dia a 
dia, mas não tinha experiência na administração, realmente esta 
foi a minha maior dificuldade, pois eu era muito jovem quando 
assumi os negócios. Meus irmãos mais velhos já não moravam 
mais com minha mãe e eu, então, quando meu pai faleceu, tive que 
ficar a frente de todo o trabalho aqui no campo”, explica Luciano. 

Para ajudar a prosperar os negócios, o agricultor recebe 
auxilio nas receitas e custos de cada talhão do estabelecimento, 
definidos pelo tipo de manejo e cultura que é utilizado, bem como 
indicações de qual a alimentação necessária para cada animal para 
melhorar a produção por meio do projeto. Além disso, ele conta 
com uma ajuda mais que especial. “Tenho a sorte de contar com 
minha mãe que me ajuda na tomada de decisões. Digo que ela é 
minha melhor ferramenta. Dúvidas é sempre com ela que busco 
esclarecimento”. 

Ter persistência e ser forte é a dica para aqueles que pas-
sam pelo processo de assumir toda a administração e o trabalho 
no campo. “Afinal, cedo ou tarde sempre vão surgir dificuldades”, 
finaliza. 
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Quer colher um 
melhor resultado? 

Em um mercado concorrido como o de commodities, 
agregar valor aos produtos é uma saída para o agricultor que 
deseja aumentar sua rentabilidade. Do preço final dos produtos 
industrializados disponíveis nos supermercados, dependendo do 
item, quem produziu a matéria-prima fica com menos de 5% desse 
valor. Por isso, transformar parte da produção em outro produto 

final pode melhorar a receita 
do produtor da commodity.

É claro que isso requer 
novos processos e maquinário. 
Para quem é pequeno, o in-
vestimento não é barato, mas, 
a médio prazo, compensa. 
Segundo a técnica do Sistema 
FAEP/SENAR-PR (Federação 
da Agricultura do Estado do 
Paraná/Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), Ana 
Paula de Jesus Kowalski, 
o setor agropecuário como 

um todo tem evoluído muito nestes últimos anos. “No Paraná, por 
exemplo, temos observado uma ampliação do número de plantas 
agroindustriais processando os mais diversos tipos de produtos 

UMA DAS SAÍDAS É AGREGAR VALOR AO SEU PRODUTO

agropecuários. Ainda somos exportadores de commodities, mas 
temos fortalecido as ações de base para mudar este cenário”, 
destaca. 

De acordo com a técnica, a comercialização de commo-
dities e produtos in natura por enquanto tem motivos para ser 
predominante. “Há mais facilidade de comercializar estes produtos 
[commodities], menos investimentos em diferenciação e pratica-
mente não é preciso se preocupar com marketing e divulgação, 
que costumam não ser temas familiares ao produtor rural”, afirma.

FAMILIARIZAÇÃO DOS TEMAS COM 
CONHECIMENTO DOS FILHOS

O campo vinha sofrendo com o êxodo rural por parte 
dos filhos dos agricultores, que saiam para estudar e não mais 
voltavam. Agora, a situação está mudando segundo o presidente 
da Comissão de Grãos da FAEP-PR, Nelson Paludo. “Os filhos 
dos agricultores estão fazendo faculdade específica, voltando para 
a propriedade e eles estão assumindo os negócios da família com 
mais conhecimento. A agricultura vai melhorar muito quando a 
nova juventude voltar com essa visão diferenciada, com mais 
conhecimento”, explica.
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Paludo, que também é produtor rural em Toledo, produz 
soja, milho e trigo em 130 alqueires. Ele afirma que existe um vasto 
campo para ser trabalhado para agregar ainda mais valor aos grãos. 
“Ainda há muita coisa para ser feita com os grãos. Alguns extratos 
podem ser usados em remédios, por exemplo, mas dentro da pro-
priedade ainda fazemos pouca coisa. As cooperativas são as que 
fazem a maior parte do trabalho de agregação de valor”, esclarece.

MERCADO DO PRODUTO AGREGADO

Segundo a extensionista da Epagri (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), Elisiane Casaril 
Friedrich, para agregar valor, o produtor precisa estar atento a 
todos os aspectos do mercado. “Para tanto, é preciso ter foco no 
produto que quer produzir, primando pela qualidade, pelo padrão, 
pela apresentação, pela manutenção de um produto diferenciado 
que não se encontra nos mercados convencionais. Muitas vezes 
‘ganhar dinheiro’ não é produzir em grande quantidade, mas 

sim saber agregar valor na 
produção em pequena escala. 
Não fazer mais do que já tem 
no mercado, mas fazer o que 
falta, fazer aquele diferente, 
fazer aquele doce de figo que 
só encontro daquela família 
ou daquele agricultor, essa 
é a marca e o caminho das 
agroindústrias familiares”.

E é com doce de figo 
que Luciano Sartori agrega 
valor à fruta produzida na 

pequena propriedade da família, em Chapecó (SC). Por ano são 
1500 quilos de figo, transformados em quase mil potes do doce. 

O sítio tem certificação orgânica por auditoria do Ministério de 
Agricultura, o que trouxe ainda mais diferencial segundo Sartori. 
“A certificação orgânica agregou valor e confiabilidade ao nosso 
produto. Nos permitiu a fidelização de clientes. O mercado está em 
crescimento, temos boas perspectivas. Em 2019, vamos ampliar as 
atividades, com aumento nos pomares e ampliação da unidade 
de processamento”, comemora.

NO PRODUTO AGREGADO É O PRODUTOR 
QUEM COLOCA O PREÇO

Se nas commodities quem coloca o preço é o mercado, as 
bolsas de valores, quando se cria um produto a partir das matérias-
-primas, quem precifica é o próprio produtor. Esta explicação é 
da profissional de marketing 
Mariangela Albuquerque, 
que atua com agromarketing 
há 20 anos e já atendeu mais 
de cem clientes na área. Ma-
riangela explica ainda, que a 
maior parte do PIB do agro-
negócio é gerado depois da 
porteira. “Sessenta e cinco por 
cento do PIB do agronegócio é 
gerado com a industrialização, 
com a colocação de marcas, 
embalagem, logística, comer-
cialização e tudo que vem de-
pois dos produtos transformados. Perceba a escala, a potência de 
faturamento que se ganha quando se tem produtos que vão para 
as prateleiras, com marcas, com um diferencial e que envolvem 
toda uma cadeia de produtos e serviços”, diz. Os dados do PIB do 
agronegócio são do CEPEA/USP (Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo). 

COMO AGREGAR VALOR A UM PRODUTO SE A PROPRIEDADE É BEM PEQUENA?

Estudar o mercado e tentar encontrar 
um diferencial para o produto;

O pequeno produtor pode se unir a ou-
tros produtores para ganhar em escala;

Também pode firmar parcerias com 
associações regionais ou cooperativas;

Além da qualidade do produto 
é preciso investir em marketing, 
nem que seja pouco;

Criar uma marca chamativa, em-
balagem informativa e divulgar 
o produto;

Estar atento às tendências do 
retorno às origens, do acon-
chego, das receitas de família 

e do consumo de produtos naturais, sem 
conservantes ou aditivos;

Inserir na embalagem informa-
ções como uma certificação ou 
um selo ilustrativo.
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Manejo integrado de 
doenças assegura sanidade 
da cultura da soja

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de 
soja atrás apenas dos Estados Unidos.  Na safra nacional 
2017/2018, a cultura ocupou uma área de 35,100 milhões de 
hectares, o que totalizou uma produção de 116,996 milhões de 
toneladas, com produtividade média de 3.333 kg por hectare. 
Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de soja (31,887 
milhões de toneladas), seguido do Paraná (19,070 milhões de 
toneladas) e Rio Grande do Sul (16,968 milhões de toneladas). 

O Ministério da Agricultura aponta que a exportação 
de soja em grão atingiu a cifra de U$ 25,7 bilhões (68,1 milhões 
de toneladas); de farelo, U$ 5,0 bilhões (14,2 milhões de to-
neladas) e de óleo, U$ 1,0 bilhões (1,3 milhões de toneladas). 
De acordo com a CONAB - Companha Nacional de Abasteci-
mento, o consumo interno chega a 59 milhões de toneladas. 

O gigantismo destes números atesta a relevância do 
grão para o agronegócio brasileiro e, ainda, a importância 
da prevenção, manejo e combate a pragas e doenças que 
garantam a sanidade da cultura. 

As estratégias de redução de danos provocados por 
doenças em lavouras envolvem a integração de controles 
físicos, químicos, biológicos, culturais e genéticos praticados 

para assegurar a manutenção da produtividade. Exemplos 
destas táticas é a adoção do Manejo Integrado de Doenças 
(MID), que reúne técnicas de controle e combate a patógenos 
que afetam as plantações, incluindo, a da soja. No campo 
existe um grupo bem diversificado de organismos que têm 
capacidade de produzir populações numerosas e causar um 
grande estrago nas lavouras. 

TERROR DOS SOJICULTORES

As doenças da soja estão entre os fatores que in-
fluenciam os resultados produtivos da cultura e contribuem 
para o aumento dos custos de produção. O Engenheiro 
Agrônomo Sandro Italo Perusso observa que o sucesso 
de uma safra depende muito do manejo de doenças. Pes-
quisas indicam que de 15% a 20% das reduções anuais de 
produção da cultura da soja são originadas por doenças 
causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus. “Dessa 
forma é preciso conhecer as características de cada uma e a 
melhor forma de controle”. Ele alerta que o produtor precisa 
ficar atento e fazer um monitoramento para que as doenças 
não se desenvolvam.

TERROR DOS SOJICULTORES, OS PATÓGENOS QUE PREJUDICAM A PLANTAÇÃO SÃO PASSÍVEIS DE CONTROLE 
QUE PODEM REDUZIR PREJUÍZOS À PRODUTIVIDADE



PATÓGENOS
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Neste contexto está a importância do manejo inte-
grado, ferramenta fundamental para assegurar eficazmente 
o controle e combate dessas pragas, e recomendadas pela 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-
tação (FAO) e definidas como boas práticas utilizadas na agri-
cultura. O MID, por exemplo, procura preservar e incrementar 
os fatores de mortalidade natural, por meio do uso integrado 
de todas as técnicas de combate possíveis, selecionadas com 
base em parâmetros econômicos, ecológicos e sociais. 

Com a aplicação do MID - que é considerado como 
um dos conjuntos de melhores práticas agrícolas - é possível 
manter a produtividade das áreas de lavoura, reduzir o uso de 
agrotóxico, manter equilíbrio ecológico, bem como diminuir 
a quantidade de inóculo e a taxa de progresso da doença. 
Perusso afirma que as técnicas demandam maior proatividade 
dos produtores ao longo da safra.  

O estudante de Agronomia Bruno Ehms Miss tem 
dedicado seu tempo a estudar as pragas que afetam a soja 
brasileira. E acredita que o Engenheiro Agrônomo deve atuar 
como agente de desenvolvimento neste processo, agregando 
estudos, informações e recomendações, ter uma visão de 
gestão e estar atento às transformações pelas quais passa 
a agricultura brasileira. Ele é responsável por gerar conheci-
mento e facilitar a adoção de técnicas e práticas de manejo 
integrado e ainda ter claras as questões relacionadas à pre-
servação recursos naturais.

INIMIGOS DA SOJA

Estudos constatam que as doenças fúngicas são 
resultantes da interação entre a planta e fatores ambientais 
favoráveis a ocorrência, e estão entre os fatores que afetam 
o rendimento da soja e são responsáveis pelas variações 

da produtividade de uma safra para outra. Entre as doenças 
causadas por fungos mais comuns, em dimensão nacional, 
destacam-se: ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), sep-
toriose (Septoria glycines), crestamento foliar de cercospora 
(Cercospora kikuchii), mancha-alvo (Corynespora cassiicola), 
oídio (Microsphaera difusa) e mofo branco (Sclerotinia scle-
rotiorum).

De todas as doenças que afetam a soja, a ferrugem 
asiática é a que traz prejuízos mais sérios ao produtor e a 
de maior impacto negativo na cultura. Presente em todas as 
regiões produtoras, se não controlada, pode causar perdas 
de 30 a 90% da produção. O surge por meio de pequenos 
pontos mais escuros do que o tecido sadio da folha. Chuvas 
e temperaturas entre 15ºC e 28ºC favorecem a disseminação 
da ferrugem em cerca de 6 dias e em qualquer estágio de 
desenvolvimento da planta. O principal dano à cultura é a 
desfolha precoce, impedindo a completa formação dos grãos. 

Atualmente, o controle é feito principalmente com o 
uso de fungicidas. Estratégias de manejo também são adota-
das para reduzir a reprodução do fungo, como a adoção de 
períodos de vazio sanitário, o estabelecimento de épocas de 
plantio e o uso de cultivares precoces, para que o fungo não 
ataque plantas muito jovens, aumentando assim a severidade, 
e fazendo o diagnóstico mais precoce possível da ocorrência 
da doença na lavoura. 

MANCHAS NAS FOLHAS

O fundo que causa a septoriose, também chamada 
de mancha-parda, inicia a infecção nas folhas que mostram 
pontuações pardas com 1 mm de diâmetro, ao evoluírem 
formam manchas com halos pardos medindo até 3 
mm de diâmetro, provocando a desfolha e maturação 



XXX
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precoce. A doença se favorece em condições de clima quente 
e úmido e as temperaturas entre 22° e 30° são ideais para seu 
desenvolvimento. Devido à sobrevivência do fungo nos restos 
culturais o controle é feito por meio de rotação de cultura, 
porém com a presença da doença na área o controle químico 
com uso de fungicida é o mais eficaz.

O crestamento foliar de cercospora ocorre em regiões 
que possui características favoráveis a proliferação da doença 
como chuvas frequentes e temperaturas noturnas que permi-
tem a formação de orvalho. O fungo ataca todas as partes da 
planta, nas folhas aparecem pontuações escuras, castanho-
-avermelhadas, com bordas difusas, as quais coalescem e 
formam grandes manchas escuras que resultam em severo 
crestamento e desfolha prematura. A disseminação da doença 
pode causar perdas na produtividade de até 20%.

Encontrado na parte aérea da planta, o oídio forma 
uma fina cobertura esbranquiçada e se não for tratada pode 
causar seca e queda prematura das folhas. Temperaturas 
amenas e umidade baixa do ar são ideais para que o fungo se 
desenvolva. Para controle e recomendado o uso de cultivares 
resistentes, em estágios iniciais pode ser usado enxofre, em 
casos mais severos e recomendado controle químico com 
aplicação de fungicidas foliares.

Quando as folhas da soja começarem a mostrar 
pontuações pardas círculos amarelados em volta, evoluin-
do para grandes manchas de coloração castanho-claro a 
castanho-escuro, atingindo até 2 centímetros de diâmetro, 
a planta está infectada com a mancha-alvo e pode provocar 
uma severa desfolha, infectando também as raízes. O fungo 
é encontrado em praticamente todas as regiões de cultivo 

de soja do Brasil. Sobrevive em restos de cultura e sementes 
infectadas, podendo colonizar uma ampla gama de resíduos 
no solo. Condições de alta temperatura e umidade relativa 
são favoráveis à infecção na folha. Recomenda-se o uso de 
cultivares resistentes, o tratamento de sementes, a rotação/
sucessão de culturas com milho e espécies de gramíneas e 
fazer o controle com fungicidas.

MOFO BRANCO

Outra doença fúngica é o mofo branco, capaz de 
infectar qualquer parte da planta, porém, a fase mais vulne-
rável na cultura da soja compreende os estádios da floração 
plena, porque a flor serve como fonte primária de energia e 
alimento para fungo, estendendo-se ao início da formação 
das vagens. Apresenta alto potencial de prejuízo à cultura da 
soja, podendo ocasionar perdas em produtividade na ordem 
de 30%, chegando até 100% quando medidas de manejo 
não são tomadas. 

Alta umidade e temperaturas amenas favorecem o 
surgimento do patógeno. Uma vez introduzido na área, o 
fungo é de difícil erradicação. Para o eficiente controle do 
mofo branco na cultura da soja, o produtor tem que lançar 
mão das várias práticas que compõem o manejo integrado 
da doença que, quando combinadas, ajudam a reduzir a 
pressão do inoculo na área de maneira sustentável e racio-
nal, permitindo o aumento da produtividade e viabilizando a 
atividade agrícola em áreas com histórico da doença. Como, 
por exemplo, adubação adequada, plantio direto e adotar 
rotação de culturas.

PATÓGENOS
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ARTIGO | Por Eng. Agrônomo Edson Roberto Silveira

Entidade de classe: 
participar é um direito e 
uma necessidade

Vivemos numa sociedade de grandes desafios e 
através de uma entidade de classe é possível enfrentar e 
resgatar os valores em que acreditamos, com a perspectiva 
de crescer e melhorar sempre, contribuindo para a constru-
ção de uma sociedade melhor. O sucesso da entidade de 
classe resulta de como enfrenta os desafios colocados, como 
ajuda a solucionar os problemas postos e a solidariedade 
participativa dos seus associados que demonstram o orgulho 
de ter e participar de uma associação forte.

As entidades de classe promovem o encontro, 
o conhecimento, a atualização e a conscientização dos 
profissionais, exercem também o papel de fiscalização na 

sociedade e através de suas ações criam-se os espaços 
de partilha dos conhecimentos, as dinâmicas culturais e 
esportivas e consequentemente a valorização profissional.

O papel da entidade de classe é zelar pela ética pro-
fissional, cuidar dos interesses dos associados, promover a 
cidadania, defender a sociedade, o setor produtivo e o meio 
ambiente, é uma forma nobre de firmar os valores vivendo 
uma cidadania plena. As entidades de classe são criadas 
e mantidas por quem imagina um mundo melhor, que a 
valorização profissional é possível e que são importantes 
na construção da melhor qualidade de vida.

POR ENG. AGRÔNOMO EDSON ROBERTO SILVEIRA
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Diferenças entre Conselho Profissional, 
Entidade de Classe e Sindicato

Os Conselhos Profissionais, diferente das entidades pro-
fissionais, são instituições do Estado, por ele criadas e mantidas 
pelas contribuições compulsórias que todos os profissionais 
vinculados estão legalmente obrigados a pagar, e na sua con-
dição de órgão do Estado, os Conselhos Profissionais existem 
para controlar e fiscalizar o exercício das diferentes profissões, 
visando ao benefício e à proteção dos interesses da sociedade.

Os Sindicatos têm como missão principal a luta pela 
melhoria das condições de trabalho, da remuneração justa 
dos profissionais, das relações entre proprietários de empresas 
privadas, públicas e seus colaboradores, e à defesa da classe, 
ente outras atividades. Os sindicatos têm como atribuição 
específica verificar jornada ideal de trabalho do profissional, 
o piso salarial, acordos anuais, fazendo prevalecer os direitos 
trabalhistas garantidos pela CLT.

As Entidades de Classe existem por iniciativa e res-
ponsabilidade exclusiva dos profissionais que as fundam e as 
mantém. 

Entidades de classe profissionais constituem-se de 
instituições de natureza política, cultural e recreativa, dedicada 
ao debate das questões técnicas, visando ao aprimoramento 
do profissional. Uma entidade profissional é independente do 
Estado para sua sustentação econômica e para existir conta 
apenas com sua própria capacidade de coletar os recursos 
necessários à sua sobrevivência e de legitimar-se perante os 
profissionais que representa. A legitimidade de uma entidade de 
classe se constrói na defesa dos princípios e valores considera-
dos fundamentais e justos pelos profissionais que a constituem.

Participe de sua entidade de classe, pois uma comu-
nidade onde não existe uma entidade interessada na vida 
comunitária, no bem-estar das pessoas, é muito mais propícia 
a geração de situações de conflitos e interesses escusos e de 
leigos exercendo o nosso papel e por fim uma sociedade sem 
a devida proteção do trabalho profissional sério. 

O autor é Engenheiro Agrônomo e presidente da Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) 
- esilveira.utfpr@gmail.com 
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Produção de mudas

Em todos os continentes, hoje, é possível encontrar áreas 
com cultivo de videiras, tendo a Europa a maior área plantada, 
com mais de quatro milhões de hectares. Na Europa, a Itália 
tem a maior produção, com mais de oito milhões de toneladas. 
A América possui em média mais de 900 mil hectares de área 
plantada, sendo os Estados Unidos o maior produtor com mais de 
seis milhões de toneladas. No continente Africano, a África do Sul 
apresenta a maior produção, com mais de um milhão e meio de 
toneladas. A China, com sete milhões e trezentos mil toneladas e 
a Austrália, com mais de um milhão e setecentos mil toneladas, se 
destacam no continente Asiático e Oceania, respectivamente. Em 
geral, o continente europeu representa 41% da produção mundial 
de uvas, com a Ásia totalizando 29%, a América com cerca de 
21%, a África com 6,5%, enquanto que a Oceania contribui com 
3% da produção mundial (FAO, 2010).

No Brasil, a videira é cultivada comercialmente em quase 
todos os Estados, abrangendo área de aproximadamente 90 mil 
ha, sendo o Rio Grand e do Sul o principal Estado produtor, com 
área de aproximadamente 49 mil ha, seguido por São Paulo, com 
aproximadamente 18 mil ha e Pernambuco, com aproximadamen-
te 7 mil ha. A produção nacional de uvas é de aproximadamente 
1,35 milhões de toneladas, sendo que, destas, praticamente 
metade é destinada ao processamento para elaboração de 
vinhos, suco e outros derivados, e a outra metade atendendo o 
mercado in natura.

No Paraná, o cultivo desta fruteira é segmento importante, 
com área cultivada de aproximadamente 5.900 ha e produção 
anual de 104.480 toneladas, com a Região Norte responsável 
por aproximadamente 20% da área de uva de mesa do Brasil. 

de videira por enxertia 
de mesa
POR ENG. AGRÔNOMOS IDEMIR CITADIN E LARI MAROLI
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Desde 2007 equipe multidisciplinar da Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná (UTFPR), Instituto Emater, Centro de 
Apoio ao Pequeno Produtor (CAPA) e Secretarias de Agricultura 
de alguns municípios da região, que atualmente compõe a Uni-
dade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia (UMIPTT) 
vem atuando para fortalecer a cadeia produtiva da uva na região 
Sudoeste do Paraná. Inicialmente foi realizado o diagnóstico da 
cadeia da uva (ZARTH, 2011), que permitiu apontar vários entraves 
que limitam a expansão da viticultura na região, como a baixa 
qualidade das mudas utilizadas na implantação do pomar, com 
35% dos parreirais utilizando mudas ou estacas oriundas de 
pés-francos, ou seja, sem a utilização de enxertia. Em aproxima-
damente 54% dos parreirais do Sudoeste do Paraná, realizou-se 
enxertia por garfagem de topo, enxertando-se a cultivar copa em 
porta-enxertos enraizados no local. Normalmente, a época de 
realização da enxertia é no final do inverno. As videiras enxertadas 
apresentam maior produção do que aquelas videiras de pé-franco, 
devido à maior densidade de raiz e, consequentemente, ao maior 
vigor conferido à copa pelos porta-enxertos e com possibilidade 
de antecipar a produção.

Essa técnica de enxertia, mesmo sendo mais recomen-
dada em relação aquelas que produzem mudas de pés-francos, 
apresenta alguns inconvenientes, como maior tempo para a 
formação do vinhedo, levando-se aproximadamente dois anos, 
com possibilidade de falha na sobrevivência dos enxertos e alto 
risco de transmissão de pragas e doenças, caso a enxertia não 
for feita tomando os devidos cuidados de higiene e limpeza do 
material vegetal e dos instrumentos de enxertia.

A partir da década de 1960, uma nova técnica de enxertia 
foi desenvolvida na Europa, especialmente na França: a enxertia 
de mesa com estratificação. Atualmente essa é a técnica mais 
utilizada para produção de mudas de videira nos princi-
pais países produtores de uva. No Brasil, esse sistema se 

As videiras 'Itália' e 'Rubi' representam juntas 
mais de 80% das uvas finas de mesa produ-
zidas no Estado. 

Zarth (2011) caracterizou a vitivinicultura na Região 
Sudoeste do Paraná. Nesta região a viticultura teve início com 
a colonização, nas décadas de 1940 e 1950, porém, somente a 
partir da década de 1990 se transformou em alternativa de renda 
e foco de investimentos produtivos. A principal espécie cultivada 
na região é Vitis labrusca destinada ao consumo in natura ou à 
produção de vinho rústico, vinagre, suco, graspa e outros deriva-
dos. As principais cultivares utilizadas nos pomares são 'Bordô' 
(44%), 'Niágara Branca' e 'Niágara Rosada' (35%), 'Concord' (9%) 
e 'Isabel' (3%). 

Segundo Ipardes (2009), em 1980, haviam 142 ha de 
parreirais em produção na Região Sudoeste do Paraná, passando-
-se em 2008 para 827 ha, com crescimento de 1.832 toneladas 
para 7.653 toneladas de uvas produzidas, respectivamente. 
Zarth et al. (2007) afirmaram que, do total de parreirais cultiva-
dos no Sudoeste do Paraná, apenas 400 ha são destinadas ao 
mercado, in natura ou industrializada, e o restante destinado ao 
autoconsumo das famílias, tanto da fruta, como dos produtos 
por elas gerados (vinho, vinagre, geleia, graspa, entre outros), 
não gerando renda, mas tendo papel fundamental na estratégia 
e na segurança alimentar das famílias. Segundo Zarth (2011), os 
parreirais comerciais contribuem, em média, com 28% da renda 
bruta anual da propriedade, com o cultivo dividido em pequenas 
áreas, com no máximo 1 ha, localizadas em propriedades com 
mão de obra familiar. O mesmo autor sinalizou forte tendência da 
não continuidade da atividade vitivinícola pela evasão do jovem e 
falta de mão de obra qualificada principalmente para as atividades 
que exigem maior conhecimento técnico. 

Nesse sentido, o investimento em tecnologias apropria-
das, ancoradas à programas de fortalecimento da agricultura 
familiar é fundamental para o desenvolvimento da cadeia da uva 
na Região Sudoeste do Paraná. 

Por Eng. Agrônomos Idemir Citadin e Lari Marol | ARTIGO
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encontra em fase de adaptação, sendo utilizado por apenas 
alguns viveiristas mais tecnificados (REGINA, 2002a; REGINA, 
2002b; REGINA; SAUZA; DIAS, 2012). Pelos resultados obti-
dos, é possível verificar que o sucesso do método depende 
do porta-enxerto e/ou cultivares copas utilizados, grau de 
maturação dos ramos, condições ambientais da estratificação 
(ou forçagem), aclimatização das mudas, uso de reguladores 
de crescimento, entre outras. A enxertia de mesa pode ser 
feita manualmente ou com o uso de máquinas de enxertia 
que realiza o corte tipo ômega. Essa técnica poderá vir a 

ser utilizada com sucesso em nível de propriedade familiar, 
desde que corretamente aplicada e utilizando-se de material 
propagativo sadio.

Considerando que o emprego de práticas adequadas 
na implantação do vinhedo, principalmente o uso de mudas 
enxertadas com boa sanidade, é fator essencial para o su-
cesso da viticultura, temos focado na orientação do produtor 
a implantar vinhedos com mudas enxertadas, através da 
aquisição direta de viveirista credenciados ou produzindo a 

Na técnica de enxertia de mesa, a muda 
preparada resulta da união do garfo (en-
xerto), que é a parte do ramo da cultivar 
produtora (copa), com 1 ou 2 gemas, à 
estaca do porta-enxerto não enraizada 
(Figura 1).

Após a realização da enxertia, o ponto de 
enxertia deve ser protegido com fita para-
finada e/ou mergulhado em parafina na 
temperatura entre 60 a 70°C, seguindo pelo 
resfriamento deste em água fria (Figura 2).

Logo após, as mudas ficam com base 
imersa em água por 21 dias, em câmaras 
de crescimento à 20 ºC, ou em tempera-
tura ambiente, no escuro, para estimular a 
cicatrização do enxerto (Figura 3).

O PROCESSO SE INICIA COM A RETIRADA DOS PROPÁGULOS DE 
PLANTAS SADIAS E COM RECONHECIDA PROCEDÊNCIA GENÉTICA.

ARTIGO | Por Eng. Agrônomos Idemir Citadin e Lari Maroli
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própria muda, pela enxertia de mesa com forçagem, método 
adapatado por Maroli et al. (2014). 

Quando se adota a enxertia, o porta-enxerto é um dos 
componentes importantes do sistema de produção que pode 
afetar direta ou indiretamente a produção e a qualidade de 
frutos da videira. Na Região Sudoeste do Paraná, os principais 
porta-enxertos utilizados para produção de uvas de mesa 
são: '420 A', 'VR 043-43', 'IAC 766' e 'Paulsen 1103'. Em locais 
infestados com pérola da terra (Eurhizococcus brasiliensis 
(Hempel)) tem sido utilizado o porta-enxerto 'VR 043-43' (V. 

vinifera x V. rotundifolia), devido a sua característica de apre-
sentar tolerância a essa praga. Porém dentre todos, 'Paulsen 
1103' tem sido o mais largamente utilizado nos últimos anos.

A enxertia é a arte de unir duas ou mais partes vivas de 
plantas, de maneira que elas possam crescer e se desenvolver 
formando uma única planta. Na prática, significa unir um siste-
ma radicular (porta-enxerto) com uma cultivar copa (enxerto) 
formando-se uma planta que combine as boas características 
de ambos. Para que isso seja possível é necessário que haja 
compatibilidade dos materiais genéticos que determinarão a 
sobrevivência de ambos.

Após esse período, as mudas são coloca-
das em recipientes contendo substrato 
adequado e livre de pragas, para o enrai-
zamento, onde permanecerão por aproxi-
madamente 120 dias (Figura 4).

Por fim, as mudas estão prontas para ir 
para o local definitivo, tendo alta qualidade, 
livre de patógenos e garantia de procedên-
cia genética (Figuras 5).

Essa técnica, aliada ao bom preparo do 
solo e manejo da planta, garantirá ao pro-
dutor boa produtividade já no segundo ano 
após a implantação do vinhedo (Figura 6).

Idemir Citadin é Engenheiro Agrônomo, Doutor em Agronomia, 
Professor Titular da UTFPR Campus Pato Branco

Lari Maroli é Engenheiro Agrônomo, Mestre em Agronomia, Ins-
tituto Emater
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Avicultura e 
Agronomia

Quando se fala em avicultura e trabalho relacionado a 
ela pensa-se em veterinários assumindo gerências desta área, 
mas nem sempre são estes profissionais que desenvolvem as 
diretrizes da avicultura Brasileira.   Os médicos veterinários são 
de fundamental importância na cadeia para o bom desempenho 
técnico e especialmente sanitário das aves, porém zootecnistas e 
agrônomos também são importantes por desenvolverem muitos 
trabalhos nas áreas de nutrição e manejo.    Independentemente 
de qual destes profissionais esteja desempenhando alguma 
função na cadeia avícola, sem dúvida é de extrema valia pois a 
avicultura Brasileira continua a ser um exemplo para os demais 
países produtores.

A carne de frango é a segunda mais consumida no 
mundo, e seu consumo proporciona excelente fonte de proteínas 
de alto valor, vitaminas e minerais, e menos gordura saturada.  
Devido ao baixo teor de colesterol torna-se o alimento ideal aos 
que se preocupam com a saúde, e muitas vezes mesmo as mídias 
espalhando informações negativas ou errôneas, a carne de frango 
continua a ser a fonte de proteína mais acessível.  Como exemplo 

de informações errôneas podemos falar sobre hormônio na carne 
de frangos, que realmente é um mito e não um fato!  Algumas das 
razões por que não há hormônios em frangos: 
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 Hormônios necessitam de 60 a 90 dias para terem 
resposta funcional no organismo da ave, no entanto, um frango 
vive de 42 a 50 dias.

Não há como inserir hormônio na ração, pois se assim 
fosse este seria degradado pelas enzimas digestivas da ave, não 
tendo a ação desejada.

 Como hormônios atuam por administração de doses 
pequenas e sucessivas, a injeção em frangos seria impossível 
somente levando-se em conta o volume que temos destas aves 
no campo:  a produção Brasileira de frangos é a segunda maior 
do mundo em dados de 2017, de acordo com a ABPA (Associação 
Brasileira de Proteína Animal), algo em torno de 13,7 milhões de 
toneladas de carne produzidas, ou seja  milhões de cabeças de 
frangos, que vivem em média 45 dias. 

  Razões econômicas que não permitiriam que o 
frango tivesse o custo que hoje possui caso fossem utilizadas 
estas substâncias.

 O Brasil é o maior exportador de frangos do mundo, 
enviando para mais de 160 países 33% de sua produção total.  
Exportamos em 2017 de acordo com a ABPA  em torno de 4,34 
milhões de toneladas de carne de frangos, para mercados exi-
gentes que jamais aceitariam a presença de substâncias como 
hormônios.

O que realmente faz o frango ser eficiente em seu desem-
penho são fatores de melhoramento genético (seleção das aves), 
muitos estudos que encontraram fórmulas adequadas de nutrição 
para as aves e a melhoria constante de manejo aplicada pelos 
profissionais da avicultura, de todas as categorias citadas no inicio.

O consumo per capita de carne de frangos no Brasil é 

de 42 kg, e o estado do Paraná tem grande 
importância no mercado avícola, sendo o 
maior exportador do país com 37,3% de todo 
o frango exportado do Brasil, aproximada-
mente 1,58 milhões de toneladas, e tendo 
como principais compradores a África do 
Sul, Arábia Saudita, China, Emirados Árabes, 

Japão e Hong Kong.  

A avicultura no Sudoeste é o segundo polo de produção 
do estado do Para-
ná, emprega cerca 
de oito mil pessoas 
e gera milhares de 
empregos indire-
tos, permitindo que 
a renda regional 
circule entre a cida-
de e o campo.

A cadeia produtiva da avicultura engloba muitas ativida-
des correlacionadas, propiciando a presença de muitos profis-
sionais da agronomia como nas lavouras de milho, soja e trigo, 
que são os grãos básicos da ração destes animais.  Também as 
diferentes áreas do setor, desde o desenvolvimento nas casas 
genéticas de matrizes pesadas (corte) e leves (ovos), passando 
pelos matrizeiros e chegando ao fomento (frangos), permitindo 
que agrônomos desenvolvam projetos técnicos e administrativos.  
Portanto, assim como nos campos de sementes e grãos, no de-
senvolvimento da pecuária de corte, suínos e aves, passando de 
áreas de nutrição a administração de propriedades, e em muitas 
outras atividades os agrônomos podem desenvolver um excelente 
trabalho e encontrar sua satisfação profissional! 

ODILETE T. ROTAVA HERGET
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Atividades AEAPB - 2018

 2 edições da Revista Técnica da AEAPB, uma sobre Manejo de Plantas Daninhas e a outra sobre Pecuária, com 
     500 revistas cada edição.

 3 palestras técnicas sobre temas como Agregação de Valor da Produção Rural, Pecuária Moderna e Mútua

 1 viagem técnica para Bento Gonçalves na Embrapa Uva e Vinho (já fomos para Embrapa Trigo e Embrapa Soja)

 Jantar Comemorativo ao Dia do Eng. Agrônomo em Outubro 

 Stand para Eng. Agrônomos na Expopato

 Torneio de Futebol Força Livre e Veteranos no Sindicato dos Contabilistas (Campeão em 2017-Força Livre)

 Outras atividades 
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