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EDITORIAL

2019 é um ano muito especial para o Crea-PR. Comemoramos 
85 anos de um reconhecido trabalho em prol das profissões 
afetas às Engenharias, Agronomia e Geociências. Dentro do 
próprio Sistema somos considerados referência em gestão e 
inovação, e respeitados em todo o País. 

Nesta marcante trajetória, as Entidades de Classe tiveram um pa-
pel fundamental na garantia de um Conselho atuante. Enquanto 
zelamos pela ética e regulamentação das Engenharias, Agro-
nomia e Geociências, as entidades proporcionam a valorização 
profissional por meio da integração, das suas extensas redes de 
contato e da requalificação proporcionada aos seus associados. 
Quem ganha com estas duas atuações? A sociedade. 

Sou um grande defensor do Associativismo, ele é uma garantia 
de avançarmos em direção a uma sociedade mais fraterna. 
Acredito que, no futuro, ele terá um grande papel na busca não 
só de Conselhos de Classe mais atuantes por meio das entidades, 
mas de órgãos municipais e estaduais também mais atuantes 
em prol dos anseios de um desenvolvimento mais justo para 
toda a sociedade.  

O conteúdo apresentado aqui pela Agronomia em Debate 
permeia temas que com certeza  engrandecerão ainda mais 
a atuação profissional. Entre eles destaco o texto que aborda 
o marketing no agronegócio. É muito importante que os pro-
fissionais tenham conhecimento de ferramentas que tragam 
visibilidade e credibilidade aos serviços prestados, afinal, ‘quem 
não é visto, não é lembrado’.  

Vamos em frente mantendo um passado de glórias, um presente 
atuante e um futuro de muitos avanços.

Boa leitura!

Eng. Civ. Ricardo Rocha 
Presidente do Crea-PR

Para ter e manter a sua relevância, uma entidade de classe precisa estar atenta 
aos cenários e de que forma eles impactam o cotidiano de seus profissionais 
associados. É por isso que nesta edição enfatizamos o tema Agronomia 4.0 e 
de que forma os avanços tecnológicos têm contribuído com o desenvolvimento 
de nossa profissão.

A presença da tecnologia no campo tem oferecido um aumento significativo na 
produtividade, maior qualificação dos profissionais e diminuição dos impactos 
causados às plantações. Sabemos que se trata de um caminho natural, que co-
labora com as nossas atividades tanto em aspectos profissionais quanto sociais.

Apresentamos também nesta edição outras matérias que dialogam com os 
novos desafios e dilemas enfrentados pelo profissional no momento atual: o 
papel do marketing no trabalho do Engenheiro Agrônomo; as possibilidades de 
atuação do profissional no futuro; o posicionamento da Câmara Especializada 
de Agronomia (CEA) do Crea-PR a respeito do ensino a distância (EaD) nos 
cursos de Agronomia; além de diversos artigos técnicos.

A variedade de assuntos abordados é reflexo da complexidade das práticas 
da nossa profissão. Isto é, acreditamos não ser possível falar sobre Engenharia 
Agronômica de modo simples e monotemático, já que se trata de uma ativi-
dade que atua diretamente na produção e manutenção de riquezas do nosso 
Estado, colaborando diretamente para o equilíbrio econômico do país. Além 
disso, ocupamos diversas funções e deveres com o objetivo de garantir uma 
melhor qualidade de vida para a população. 

Por esse envolvimento direto no cotidiano das pessoas, estamos chegando 
na 6ª edição - e no terceiro ano da revista - com a divulgação das tecnologias 
disponíveis para o desenvolvimento da nossa região e o fortalecimento da 
profissão. Afinal, não podemos perder de vista a relação de proximidade da 
nossa categoria com a comunidade, pois é a partir dela que identificamos 
nossas necessidades profissionais e planejamos nossos próximos passos. 
Esperamos que desfrutem da leitura. Um ótimo e produtivo semestre a todos!

Edson Roberto Silveira- Engenheiro Agrônomo 
Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato 
Branco (AEAPB)

PALAVRA DO PRESIDENTE
CREA-PR

PALAVRA DO PRESIDENTE
AEAPB
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AGRO 4.0

Fazenda digital
NA ERA DA AGRICULTURA 4.0, O CAMPO SE 

CONECTA AO FUTURO USANDO AS TECNOLOGIAS 

MAIS AVANÇADAS PARA PRODUZIR AINDA MAIS 

E COM MAIOR PRECISÃO

quantidade de irrigação de uma lavoura. Ainda, entre as 
ferramentas do futuro está a blockchain, que registra o 
percurso de um alimento e pode influenciar na escolha 
do consumidor. Aplicativos, pesquisa genética, big data, 
plataformas digitais e marketplaces já fazem parte do 
presente. 

As megatendências mundiais trazem mais incertezas 
do que segurança. Mas, por mais difícil que pareça, as 
startups, estruturadas com diversos parceiros, encontram 
respostas. Elas se multiplicam no país deixando um rastro 
de inovação por onde passam e aproximando as novas 
gerações da lavoura. 

O avanço do pensamento digital na agricultura 
deverá ocorrer de forma natural e da mesma forma tem 
avançado no dia a dia das cidades, com o uso de fintechs, 
uber, air bnb.  Para se manter como protagonista no mercado 
internacional e interno, o Brasil precisa seguir esse caminho. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que o 
mundo terá 10 bilhões de habitantes em 30 anos. A pressão 
populacional é determinante para que o campo continue a 
mudar seus processos a fim de produzir ainda mais alimentos 
e de maneira mais eficaz. 

Bem-vindo à agricultura 4.0. Seu conceito vem da 
Quarta Revolução Industrial, considerada um avanço no 
uso de tecnologias que irão transformar a maneira como 
as pessoas vivem, trabalham e se relacionam.

Na lida do campo, essas novas tecnologias incluem 
processamento de informações de satélite conectadas 
a colheitadeiras autônomas, previsões de safra cada vez 
mais precisas e técnicas de cultivo que beiram os roteiros 
de filmes de ficção científica. Usam-se drones, os veículos 
aéreos não tripulados, para identificar áreas da lavoura com 
novas doenças. Equipamentos conectados entre si (Internet 
das Coisas) são capazes de monitorar a necessidade e a 



AGRO 4.0

AGRO 4.0

DRONES - identificam áreas de 
lavoura com doenças. Podem ser 

usados até mesmo pra para monitorar 
rebanhos, substituindo os cães

INTERNET MÓVEL - o produtor 
precisa, cada vez mais, de 

informações. Pesquisas indicam que ele 
toma até 200 decisões por dia

TRATORES AUTÔNOMOS - 
veículo agrícola sem necessidade de 

operador trabalha com alta capacidade de 
torque em baixa velocidade

COLHEITADEIRA COM 
TECNOLOGIA EMBARCADA - 

sensores controlam a velocidade, conferem 
o mapa de clima (software) e monitoram a 
capacidade do tanque graneleiro 

RECEITUÁRIO AGRONÔMICO 
DIGITAL - profissional faz o 

diagnóstico na lavoura e emite o receituário 
assinado via certificado digital; o CRM de 
campo permite que ele organize as tarefas 
do dia a dia como as visitas técnicas, as 
programações e previsão de utilização de 
insumos

INTERNET DAS COISAS - por 
meio de sensores, o produtor pode 

coordenar o rebanho leiteiro, individuali-
zar a alimentação, o manejo, analisando o 
conjunto de informações 

BLOCKCHAIN - tecnologia que 
proporciona a segurança de gravar 
uma mesma informação em muitos 

computadores ao mesmo tempo e dentro 
de uma sequência cronológica de registros 

inalteráveis. Usada para registrar a traje-
tória de um alimento da sua origem até o 
consumidor

PLATAFORMAS DIGITAIS - inter-
face de venda online, atendimento 

em diversos canais, pagamento eletrônico 
facilitado, e ainda uma rede de transporta-
doras conectadas 

STARTUPS – empresas jovens com 
potencial para encontrar soluções 

inovadoras. Podem ou não fazer parte do 
ecossistema do qual participam instituições 
de pesquisa, agências de financiamento e 
outras empresas

APLICATIVOS – os apps são softwa-
res desenvolvidos para serem usados 

em celulares.
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AGRO 4.0

O PARANÁ NO MAPA DA INOVAÇÃO

No Paraná, a inovação está presente dentro de 
grandes cooperativas, e em algumas cidades pólo.  Desde 
2016, foram realizados 7 hackthons e a previsão é de que 
ocorram mais dez ao longo deste ano.

Hackatons são eventos que reúnem programadores, 
designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimen-
to de software em maratonas de trabalho com o objetivo 
de criar soluções específicas para um ou vários desafios. 
Eles funcionam como grandes alavancas de inovação e 
busca de eficiência para as empresas. 

O primeiro hackthon aconteceu em 2016, durante 
a Expo Londrina. No ano seguinte, mais um passo foi dado 
com o investimento em uma aceleradora denominada Go 
SRP (Sociedade Rural do Paraná), que possibilitou a cons-
trução do ecossistema de inovação do agro.

George Hiraiwa, secretário da Agricultura e Abas-
tecimento desde 2018 e um dos um dos mais influentes 
articuladores do ecossistema de inovação na agricultura 

do estado, assumiu o desafio 
de deixar sementes de inova-
ção nas diversas regiões do 
Paraná, tornando possíveis 
ecossistemas capazes de de-
sabrochar essa mentalidade 
entre as lideranças. “O grande 
diferencial do Paraná está no 
forte ativo agro, capitaneado 
pelas cooperativas, e a há 
transversalidade do setor de 
ensino notadamente a de TI. 
Estes dois setores andam jun-
tos e é justamente este modelo 
de sucesso do ecossistema de 
Londrina”, diz Hiraiwa.

 Um ecossistema atuan-
te não necessita de uma grande 

cidade pólo. Pode ser pequeno e acontecer até mesmo 
dentro de um colégio público. Um exemplo é o Centro 
Estadual de Educação Profissional Maria Lydia Bontempo, 
localizado no município de Assaí, a 50 quilômetros de 
Londrina e com população de 15 mil habitantes. O Colé-
gio, que tinha em seu currículo cursos de eletromecânica, 
agronegócio e enfermagem, entre outros, passou a ofere-

cer o ensino de programação no contraturno, misturando 
alunos dos diversos cursos. “Os resultados apresentados 
por esses alunos nas Feiras de Tecnologias do Ceep são 
diferenciados, além do mais, alguns alunos fizeram no ano 
passado um hackthon com a Cooperativa Cocamar para 
resolver problemas de armazenagem e equipes da escola 
competiram no Hackathon da Expo Londrina”, entusiasma-
-se Hiraiwa.

Em resumo, um ecossistema verdadeiro precisa 
enxergar e incentivar a inovação em todos os sentidos e 
criar um engajamento forte de mentores tanto no apri-
moramento da performance como no aporte financeiro. 

“Nosso esforço através da liderança do Sebrae, 
Senai e Sociedade Rural do Paraná, visa criar este ambiente 
propício e já estamos colhendo resultados desde 2016, 
com cerca de 15 Startups dentro do Ecossistema e sendo 
reconhecidos hoje como o berçário nacional de startup 
do Agro. Além disso, em 2018, reunimos os ecossistemas 
de Londrina, Cuiabá e Piracicaba, e lançamos uma plata-
forma de conexão dos ecossistemas, a www.agtechbrasil.
com”, indica.

TECNOLOGIA CONECTA A CADEIA

A cadeia do agronegócio se inicia antes da produção 
e termina muito após. Existe uma indústria que trabalha 
antes do processo de cultivo e criação, trazendo insumos 
que viabilizam a qualidade e velocidade do negócio, e uma 
etapa posterior, encarregada do transporte da produção até 
que o alimento encontre a mesa do consumidor. 

“Essas etapas de fornecimento e vendas são tão 
importantes quanto a produção em si, pois sem elas não 
existe todo o ciclo gerador da riqueza. Há um importante 
processo de venda em cada conexão dessa corrente. E 
é dessa forma que a tecnologia nos processos de venda  
pode ser resumida: nas conexões”, explica o consultor em 
tecnologia Renato Vertemati.

Num cenário contemporâneo, em que os consu-
midores almejam formas mais eficazes de compra; onde 
existem plataformas de comércio eletrônico e tecnologias 
de integração de sistemas; e as novas gerações de agricul-
tores que nasceram no mundo digital têm expectativa de 



diversas opções de produto, tempo de entrega e preços 
competitivos à sua disposição. Isso sem falar na parte da 
comunicação com esses fornecedores que também pode 
ser uma forma de dar velocidade ao seu próprio trabalho, 
com o recebimento de dados úteis como lembretes de 
compra, lançamentos e informações durante o processo 
de entrega ou negociações mais rápidas e eficientes. 

Já do lado do fabricante, as possibilidades são ainda 
mais amplas: com a sistematização e digitalização da venda 
pode-se consolidar dados de diversos clientes para traçar 
estratégias cada vez mais assertivas de oferta. O Big Data 
e o Business Analytics, são métodos de análise de dados 
em grandes volumes que trazem ao seu usuário o poder 
de decisão com velocidade e qualidade.

Outra modalidade de comércio que foi viabilizada 
pela tecnologia e que pode beneficiar bastante o agro-
negócio é o novo canal marketplace, que permite acesso 
a fabricantes e revendedores de qualquer porte à venda 
online, aumentando ainda mais a oferta de produtos e 
serviços no mercado.

AGRO 4.0

utilizar a tecnologia pra facilitar o seu trabalho, é preciso 
estar atento às possibilidades de digitalizar e reinventar 
o negócio. 

Assim, segundo Vertemati, o fornecimento de insu-
mos para o campo através de uma plataforma de comércio 

eletrônico bem construída 
pode trazer inúmeros bene-
fícios sobretudo para aquele 
cliente (agricultor) que está 
em localidades mais distan-
tes ou que não tem um porte 
que justifique o atendimento 
prioritário pelas grandes cor-
porações. 

Por meio de um siste-
ma digital que funciona tão 
bem no computador quanto 
no celular, esse cliente que 
anteriormente sofria com a 
falta de opções de compra e 
até com o raro contato dos 
vendedores, agora pode ter 

julho 2019 • agronomia em debate     9
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AGRO 4.0

“Em um momento mais adiante da cadeia, o pro-
dutor pode ter benefícios para ofertar seus produtos. Da 
mesma forma que ele está comprando online seus insumos, 
os compradores das redes de distribuição e varejo também 
estão procurando formas mais eficientes de abastecer 
suas lojas, e é aqui que entra a tecnologia na segunda 
conexão da cadeia: o B2B do produtor para o varejo”, 
destaca Vertemati

As soluções não devem estar restritas a grandes 
orçamentos. Tecnologia e acessibilidade andam juntas - 
pesquisar ou estar bem assessorado pode trazer opções 
em diversos serviços e microsserviços: relacionamento e 
comunicação com o cliente (CRM), lojas online, recomen-
dação inteligente de produtos, automação de atendimento 
e contatos, meios de pagamento móvel e anti-fraude.

INFORMAÇÃO SEM DESPERDÍCIO

A Agricultura 4.0 já está adentrando as porteiras 
das cooperativas do Paraná, seja pelos celulares, seja pelos 
equipamentos embarcados em tratores, colheitadeiras, 
drones, nas estações meteorológicas, entre outros. Toda 
essa tecnologia traz um grande desafio, que é saber como o 
volume gigantesco de informações que está sendo gerado 
poderá ser integrado.

A Ocepar (Organização das Cooperativas do 
Paraná), que se dedica ao fomento das cooperativas pa-

ranaenses, tem auxiliado as mesmas na busca de novas 
ferramentas e incentivado a utilização de tecnologias. Em 
2018, foi iniciado o Programa de Inovação, em parceria 
com o ISAE/FGV, com 14 turmas em diferentes regiões do 
estado, contando com 470 profissionais, que estão sendo 
capacitados para a difusão da cultura de inovação nas 
cooperativas. 

Fóruns e eventos como o Agrobit, são apoiados 
pelo Sistema Ocepar. Nele, as inovações e as startups são 
apresentadas aos participantes pelos desenvolvedores 
e inovadores, que estão cada vez mais interessados em 
oferecer novas soluções para o dia a dia dos produtores e 
profissionais ligados ao agronegócio.

Mais de 300 solu-ções 
estão disponíveis para aten-
der às diferentes demandas, 
dentro e fora das proprieda-
des. “Cada vez mais o campo 
está conectado, seja pelo 
monitoramento das áreas 
via satélite, seja pelos dados 
obtidos pelas máquinas, que 
permitem que decisões sejam 
tomadas de forma ágil”, diz o 
Engenheiro Agrônomo Jhony 
Moller, analista de Desenvol-
vimento Técnico do Sistema 
Ocepar.
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Entre os vários aplicativos disponíveis está um app 
para gerenciamento e acompanhamento das atividades 
relacionadas ã safra. A obtenção de dados ocorre do plantio 
à colheita, com geração de mapas de plantio. Durante o 
ciclo da cultura a área pode ser monitorada por satélite, 
gerando estimativas de produção.  Na colheita são gerados 
dados de produção, produtividade, perdas por área. Quando 
estes dados são cruzados é possível analisar, por exemplo, 
se a tecnologia empregada foi suficiente para alcançar a 
produtividade máxima da cultivar utilizada. 

“O monitoramento constante do processo produtivo 
permite que o produtor possa tomar a decisão de forma 
rápida e assertiva, minimizando perdas, corrigindo as rotas 
e tornando a produção agropecuária cada vez mais sus-
tentável”, analisa Moller.

Com a incerteza nos preços, a volatilidade do 
comércio e a consolidação da indústria, as propriedades 
rurais, segundo Moller, estão trabalhando pelo controle 
de seu futuro e independência. Agora, mais do que nunca, 
os agricultores precisam assumir a fiscalização de seus 
mercados, seus custos e seu modelo de negócio para 
dominar seu destino. 

“Acessar informação, coletar, armazenar, consultar, 
fazem parte da realidade. Unir este conjunto de dados 
formado por diversas variáveis é a dificuldade. O dado 
gerado por esta coesão é o que aproxima a decisão ao 
nível de acerto esperado”, diz Moller. Ele cita o exemplo 
de uma plataforma, em fase de desenvolvimento, que está 
sendo concebida pela Fundação ABC com as cooperativas 
de Frísia, Castrolanda e Capal, em parceria com o Instituto 
de Pesquisas Eldorado, integrando informações de toda 
a cadeia.

COMO PREPARAR AS PESSOAS  
PARA AS MUDANÇAS?

Existem oito megatendências ligadas ao setor agrí-
cola, segundo o consultor Luís Raquilha, todas já estão 
materializadas no Brasil, com ajustes culturais e de adoção 
regional. “Vemos hoje que drones, sensores, inteligência 
artificial, gestão à distância por apps estão ganhando 
força no campo permitindo maior eficácia na produção. 
Mas, sem dúvida que os maiores desafios prendem-se a 

como preparar os profissionais 
para a mudança, pessoas que 
têm mais anos de campo e 
que naturalmente estão mais 
distantes dos avanços tecno-
lógicos e também permitir que 
as soluções cheguem mais rá-
pido a todos. As oportunidades 
são infinitas quando vemos o 
aumento de produtividade”, 
resume Rasquilha. 

Planeta menos previsível

Foco na Saúde e na Qualidade de Vida 

Preocupação com a Ecosustentabilidade

Clientes mais Exigentes

Mundo Globalizado

Cadeia de Valor Inteligente

Integração de Canais | OmniCanal

Digital Farming

(Fonte: A Roadmap for unlocking value-adding growth oppor-

tunities – CSIRO Futures | Adaptação: Inova Consulting) 
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MARKETING

O Paraná é um dos principais players do agronegócio 
no Brasil. Nesses últimos anos de instabilidade econômica 
foram do campo e das lavouras que vieram as respostas 
financeiras mais positivas – talvez as únicas. Em 2018 o 
VBP (Valor Bruto da Agropecuária) no Brasil fechou em R$ 
569 bilhões, um número bastante representativo dentro 
do contexto nacional. As informações são da Secretaria de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) que projeta para 2019 crescimento, 
superando a cifra de R$ 581 bilhões.

O Paraná finalizou 2018 em terceiro lugar no VBP 
nacional, com mais de R$ 69,6 bilhões. Com saldo positivo, o 
agronegócio atrai o olhar de todo o mercado, como gerador 
de empregos ou de negócios. E nesta esteira um dos setores 
que está crescendo no campo é o agromarketing. Empresas 
de antes, dentro e depois da porteira estão buscando nas 
ferramentas de comunicação a consolidação de suas marcas 
e uma melhor interação com os públicos-alvo.

Com atuação junto a 
clientes nos segmentos de 
insumos, agroindústrias e 
cooperativas, a publicitária 
Patrícia Tavares explica 
que o principal desafio do 
agro é evoluir o pensamento 
de gestão de marcas, no que 
diz respeito à visibilidade, 
ao relacionamento entre 
os envolv idos na cadeia 
e  ao  f av o rec iment o  de 
trocas.  “É importante focar 
na construção da marca 
orientada ao consumidor e 
estar ciente da jornada de consumo que envolve o produto 
de natureza técnica ou segmentada. O crescimento do 
mercado agro atrai a concorrência e ter uma marca 
fortalecida, com visão clara do processo de escolha do seu 

A força do marketing 
antes, dentro e depois 
da porteira
A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
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MARKETING

produto e abertos com os diferentes públicos que interagem 
com a marca; passa a ser fundamental para a sobrevivência 
do negócio”, diz.

O agronegócio é um mercado abrangente que envol-
ve empresas de diferentes áreas. De início àquelas que ven-
dem ao produtor rural, depois os próprios produtores e por 
fim os distribuidores e o varejo. Nesta corrente há centenas 
de negócios que disputam espaço junto ao consumidor. “Na 
etapa de antes da porteira (o início) na área de fertilizantes, 
por exemplo, são mais de 800 empresas no Brasil. Então é 
preciso se sobres-
sair. Em qualquer si-
tuação, o marketing 
pode ajudar a agre-
gar valor ao agro 
através da criação, 
construção e valo-
rização de marcas”, 
diz a especialista em 
Marketing e Estraté-
gia para o Agrone-
gócio Mariângela 
Albuquerque, que 
há 20 anos atua na 
área.

MARKETING COMO ESTRATÉGIA

Ao ver os dados de 2018, uma outra informação 
que chama a atenção é a exportação do agronegócio, que 
superou os US$ 101 bilhões. China, União Europeia, Estados 
Unidos, Hong Kong e Iran são os maiores mercados com-
pradores, sendo que o Paraná configura na terceira posição 
com uma fatia de 14,07% do mercado. Neste panorama, o 
marketing é fundamental para atrair a atenção dos outros 
países, pois a concorrência é globalizada.

Mesmo com os números superlativos, o agro ainda 
não se abriu totalmente à comunicação como estratégia 
de negócio. As duas profissionais da área compartilham 
da mesma opinião: o interesse é crescente, mas não na 
medida que deveria. “O agro é muito pautado na produção 
e comercialização de commodities, é o que o Brasil sabe 
fazer de melhor. Mas, ainda peca um pouco no marketing, é 

preciso se atualizar, há muito espaço para crescer”, afirma 
Mariângela. O crescimento a passos largos no PIB brasileiro 
e no exterior não reflete a visão em estratégia da marca, 
que caminha a passos curtos, segundo Patrícia. Porém, a 
especialista reconhece que a agroindústria está cada vez 
mais aberta às iniciativas de marketing – mesmo que em 
algum momento da cadeia de forma tímida.

AS PRINCIPAIS AÇÕES DE MARKETING

Quando se planeja o uso das ferramentas de 
marketing para divulgar o agronegócio é essencial pensar 
no negócio e seu posicionamento no ciclo agro. “São 
centenas de culturas dentro do balaio e em momentos 
distintos”, complementa Mariângela.

Para a indústria de insumos, a comunicação 
dirigida, ações de relacionamento, B2B e eventos são 
as estratégias mais comuns. “Essas marcas trabalham 
muito com o conteúdo focado, organizado conforme 
as especificidades do segmento. No caso de defensivos 
agrícolas, por exemplo, ações dirigidas com participação 
em feiras e eventos técnicos são uma das ferramentas de 
maior efetividade no curto e médio prazo”, explica Patrícia. 
Estar em feiras e outras iniciativas do estilo, também auxilia 
o marketing no estágio do produtor, para que ele possa 
mostrar seus produtos ou técnicas de manejo.

Onde o marketing é bastante utilizado com uma 
concorrência muito acirrada é depois da porteira. Aí 
estamos falando de uma disputa pelo consumidor final, já 
nas gôndolas do supermercado. “Nesses casos é contar 
com uma mídia forte e de impacto, fundamento para 
garantir a lembrança da marca”, ressalta Patrícia.

De uma forma geral, o setor tem que entender que 
precisa de marcas. “Se tivéssemos uma marca de agro-
negócio brasileiro, que contemplasse todas as culturas, 
poderíamos construir e agregar valor a todos os negócios 
da cadeia em cima disso. Mostrando os princípios, os valo-
res, o manejo, a preservação do meio ambiente e todos os 
cuidados e exigências que temos no Brasil com relação ao 
segmento, sem dúvida, teríamos muito mais visibilidade”, 
finaliza Mariângela.
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O agronegócio está se modernizando rapidamente e o 
mercado se tornou um ambiente mais competitivo, especialmente 
nos últimos anos, em que o setor apresentou crescimentos 
consecutivos e um mar de déficits na balança comercial brasileira. 
Como um dos protagonistas neste cenário agro, os engenheiros 
agrônomos são fundamentais para manter a onda ascendente, 
desenvolver novas tecnologias e inovações na área.

Além de estar em contato com o campo, os produtores e 
as indústrias, novas habilidades estão sendo exigidas desses pro-
fissionais, como conhecimentos em marketing, análise de risco, 
inteligência de mercado, entre outras. Engenheiro agrônomo e 
pesquisador, atualmente trabalhando com substâncias que ge-
ram imunidade ou indução de resistência (IR) em plantas (ver box), 
José Abramo Marchese, fala da necessidade dos profissionais 
se atualizarem. “O perfil do profissional da agronomia do futuro 
será para Agricultura 4.0, que se refere a um conjunto de novas 
tecnologias, inclusive indutores de resistência, mas principalmente 

tecnologias digitais de ponta integradas e conectadas por meio 
de softwares, apps, sistemas e equipamentos capazes de otimizar 
a produção agrícola, em todas as suas etapas”.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação (FAO) a previsão é que a população 
mundial cresça 29% até 2050, batendo o número de 9,8 bilhões  
de habitantes no planeta. Para atender a este montante, a pro-
dução alimentar deverá aumentar em 70%. “Com o aumento da 
demanda, o engenheiro agrônomo terá um papel fundamental, 
pois é ele que vai propor soluções em produtos e serviços e 
orientar os agricultores sobre as melhores práticas, como o uso 
racional dos recursos naturais, visando produzir mais, melhor 
e sempre de forma responsável”, diz o Engenheiro Agrônomo, 
Marcos Roberto Marcon. É uma ruptura à vista, o profissional 
cada vez mais deixa de ser essencialmente técnico e se torna 
um consultor com uma visão mais holística.

A evolução do 
engenheiro agrônomo
PROFISSIONAIS DA AGRONOMIA SEGUEM INDISPENSÁVEIS, MAS DEVEM SE ADAPTAR ÀS TECNOLOGIAS
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UM MERCADO CADA VEZ MAIS EXIGENTE

Segundo dados do Confea (Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia), há hoje no Brasil 105.892 profissionais 
cadastrados no sistema, no Paraná são 22.062 agrônomos. 
Para se destacar nesse mercado, é preciso uma formação 
generalista, com sólidos conhecimentos técnico-científicos. 
“As profissões do futuro tendem a ser cada vez mais multidis-
ciplinares, demandando saberes e aptidões complementares 
e provindos de diversas fontes. O engenheiro agrônomo deve 
ser capaz de aplicar técnicas básicas e novas tecnologias no 
exercício profissional incluindo os aspectos sociais, econômi-
cos, ambientais e éticos”, explica Marcon. Para o engenheiro, 
há um mercado em franca expansão ligado à tecnologia de 
informação. Assim, a forma como o profissional aliar seu co-
nhecimento a esta realidade poderá criar um diferencial que 
o deixará em evidência no mercado.

Dados do Governo Federal mostram que o Brasil 
tem atualmente cerca de 70 milhões de hectares cultivados.  
E apontam que ainda há a possibilidade de usar outros 40 
milhões sem interferir em matas e florestas. Se, por um lado, 

há o potencial de explorar ainda mais um mercado lucrativo 
ao Brasil, gerando emprego e saldo positivo na economia; por 
outro, há a preocupação com o meio ambiente. Além de todas 
as suas atribuições, o Engenheiro Agrônomo também precisa  
lidar com a sustentabilidade. Relatórios da ONU apontam que 
um terço das terras agrícolas pelo mundo é avaliada como 
degradada em níveis de moderado a alto. A agricultura é res-
ponsável por 70% da coleta de água ao redor do globo e está 
associada à poluição ambiental. E, por fim, que a produçãod 
e alimentos responde por 75% da perda de agrobiodiversi-
dade. Portanto, 
se é preciso es-
tar alinhado com 
as tecnologias e 
técnicas moder-
nas, também é 
fundamental ao 
profissional atuar 
com responsa-
bilidade social e 
ambiental. 

PROFESSOR ESTUDA A INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA EM PLANTAS, UMA INOVAÇÃO NA ÁREA DA AGRONOMIA

Desde 2005, o Engenheiro Agrônomo e 

professor José Abramo Marchese, trabalha com 

substâncias que geram imunidade ou indução de 

resistência (IR) em plantas. É uma área de estudo 

que atrai cada vez mais atenção do mercado mun-

dial. A Europa, por exemplo, está buscando este 

tipo de tecnologia que são menos impactante ao 

ambiente. “Indutores de imunidade ou de resistên-

cia em plantas (vacinas) são substâncias químicas 

naturais ou sintéticas ou micro-organismos benéfi-

cos ou nutriente mineral, que pré-condicionam as 

plantas a produzir compostos de defesa contra es-

tresses bióticos (insetos e doenças, inclusive virais) 

e abióticos (seca, estresse salino, frio), reduzindo 

assim seus efeitos negativos”, explica Marchese.

Ele explica que na Europa já existem vários 

produtos disponíveis, enquanto no Brasil há “um 

análogo do ácido salicílico que é comercializado 

como IR, cuja molécula é o Acibenzolar-S-metílico”. 

Outras substâncias com potencial de IR estão 

sendo registradas associadas com bioestimulantes 

ou produtos para nutrição vegetal, mesmo com os 

altos custos exigidos pelo Ministério da Agricultura. 

Por serem produtos naturais, os indutores 

de resistência não atuam como pesticidas 

direcionados aos organismos que causam danos 

as plantas. Marchese explica que as substâncias 

possuem ação na planta, ativando uma miríade 

de mecanismos de defesa. “Impedem, inclusive, a 

aquisição de resistência por parte dos organismos 

danosos as plantas, sendo um diferencial em 

comparação aos pesticidas atuais”, diz. A pesquisa 

evoluindo, um dos grandes benefícios no uso dos 

IRs é o desenvolvimento de imunidade contra 

doenças de difícil controle, como viroses e 

bacterioses, além de deixar as plantas com maior 

tolerância a estresses abióticos.

Esta é uma das inovações que está 

acontecendo na Agronomia, em que há uma 

sinergia entre a Academia e o campo. E junto dela, 

outras tantas virão, exigindo que o profissional 

se atualize. “Inclusive os currículos dos cursos 

de Agronomia precisam tratar desses temas nas 

ementas das disciplinas específicas”, finaliza
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Qualificação é uma palavra chave dentro de um 
mercado de trabalho tão complexo e competitivo. Com o avanço 
tecnológico dos últimos anos, cresceu o número de alunos 
no Ensino à Distância (EaD) nos cursos de ensino superior no 
país. Dados do Censo da Educação Superior divulgados no 
ano passado revelaram que o ensino na modalidade EaD já 
representava 21,2% do total de alunos matriculados nos cursos 
superiores. Em 2007, eram apenas 7%. Mas será que o ensino 
100% à distância é efetivo para todos os cursos?

Em abril, após reunião, a Câmara Especializada de 
Agronomia (CEA) do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná (Crea-PR) se posicionou contra os cursos 

de graduação de Agronomia ministrados 100% à distância. No 
entendimento da CEA, a ausência de dinâmicas presenciais pode 
prejudicar a formação dos futuros profissionais de Agronomia. 
A instituição, nesse ponto, não é contra o ensino à distância, 
mas entende que a graduação não pode depender 100% dessa 
modalidade de ensino por considerar fundamentais atividades 
práticas como análise de solos, experiência em laboratórios, 
regulagem de máquinas e relacionamento com os produtores.

Coordenador estadual da CEA e professor do curso de 
Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) no Campus Dois Vizinhos, Engenheiro Agrônomo Almir 
Gnoatto, comenta que a UTFPR já utiliza 20% dos conteúdos à 

Graduação de 
Agronomia à distância: 
é viável?
PREOCUPAÇÃO COM A QUALIDADE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO DAS 
ENTIDADES E PROFESSORES DA ÁREA 
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distância como um complemento para as práticas presenciais. 
“São atividades supervisionadas, mas que depois são cobradas 
pelos professores”, explica. Gnoatto esclarece que a CEA não 
nega a utilidade do ensino à distância, mas entende que é ne-
cessário discutir a maneira adequada de utilização da ferramenta.

Com relação ao ensino de Agronomia 100% à distância, 
Gnoatto entende que  a qualidade na formação dos estudantes 
pode ser prejudicada. “Segundo o Ministério da Educação, 
o Brasil tem 456 cursos e 93.120 vagas. Apenas dez cursos 
são responsáveis por 50.700 vagas via EAD. As demais 446 
instituições são responsáveis pela formação de 45,55% dos 
Agrônomos”, afirma. De acordo com ele, caso tenham uma 
formação insuficiente, os engenheiros podem não dar conta de 
atender aos desafios do mercado. 

A preocupação com a formação dos profissionais via 
EAD é compartilhada pelo professor da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) e Engenheiro Agrônomo Amarildo Pasini. “O 
ensino 100% à distância não é suficiente para uma formação 
de qualidade. Áreas estratégicas da Agronomia, como solos, 
fitotecnia, fitossanidade, mecanização, zootecnia, alimentos, 
entre outros, exigem práticas (mão na massa) para consistência  
do aprendizado e consequente atuação profissional”, reflete.

A falta de contato com o cotidiano da profissão é um 
dos pontos negativos da modalidade integralmente à distância, 
comenta o coordenador do Curso de Agronomia da União de 

Ensino do Sudoeste do Paraná em Francisco Beltrão (Unisep), 
Engenheiro Agrônomo Flávio Daniel Szekut. “O relacionamento 
humano e a criação de uma rede de contatos também são 
muito importantes na Agronomia, assim como as aulas práticas 
e as visitas técnicas, para ‘calibrar o olho’, como costumo dizer. 
A verificação e diagnóstico em campo são imprescindíveis”, 
explica Szekut.

Para o presidente da Federação das Associações dos 
Engenheiros do Paraná (FEAPr), Engenheiro Agrônomo Clodomir 
Ascari, é necessário entender de que forma as atividades 
agronômicas podem ser afetada nesse contexto. “Fala-se muito 
em segurança alimentar, em ter alimentos em quantidade 
suficiente para a população mundial e da qualidade sanitária 
desses alimentos. A formação correta é fundamental para que 
os profissionais desempenhem a função a contento”, observa. 
Ascari acrescenta que, por conta do crescimento populacional, 
a produção alimentar irá exigir um profissional ainda mais 
capacitado no futuro.

Ele explica que, por ser uma novidade na graduação 
de agronomia, as entidades devem estar atentas para cobrar 
de forma incisiva as universidades para que os estudantes se 
tornem profissionais aptos ao mercado. “Estamos marcando 
uma visita em uma entidade que está oferecendo o curso EAD 
e pretendemos compreender melhor a modalidade para saber 
se está alinhado com as condições estipuladas pelo Ministério 
da Educação (MEC)”, conclui.  
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A cada três anos, os profissionais registrados ao 
Sistema Confea/Crea em situação regular e sem infrações 
éticas têm a oportunidade ímpar de sugerir propostas de 
melhoria e aprimoramento tanto à sua operacionalidade 
quanto ao seu marco normativo e legal. Isso acontece no 

Congresso Estadual de Profissionais (CEP), que, em sua 
décima edição, vem reunindo profissionais de todo o Estado 
em 35 Reuniões Preparatórias de Inspetoria – RPIs e em oito 
Reuniões Preparatórias Regionais – RPRs.

Profissionais unidos 
pelo aprimoramento do 
Sistema Confea/Crea
X CNP AVALIA MARCOS NORMATIVOS E APLICA CONHECIMENTO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 
DE MELHORIA AO SISTEMA

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
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A edição vigente tem como tema central “Estratégias 
da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento 
Nacional” e ordena as propostas em cinco eixos temáticos, 
intitulados de Inovações Tecnológicas, Recursos Naturais, 
Infraestrutura, Atuação Profissional e Atuação das Empresas 
de Engenharia.

“A Comissão Organizadora não deve influenciar o 
desejo ou o pensamento do colaborador, e sim possibilitar 
sua participação, respeitando e priorizando as propostas que 
representam o pensamento majoritário dos profissionais”, 
diz coordenador titular da COR-Comissão Organizadora 
Regional do Crea-PR, Engenheiro Civil Samir Jorge.

Todo este denso conteúdo resultante das reuniões 
será levado ao X Congresso Nacional de Profissionais 
(CNP), que acontecerá de 16 a 21 de setembro em Palmas 
(TO). Antes da etapa nacional, no entanto, as pautas serão 
alinhadas e votadas na versão estadual do evento, agendada 
para os dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto, em Foz do Iguaçu.

Integram os principais marcos normativos do Sistema 
Confea/Crea a Lei n° 5.194/66, que regulamenta o exercício 

das profissões do Engenheiro e do Engenheiro Agrônomo e a 
Lei n° 6.496/77, que institui a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) na prestação de serviços de Engenharia e 
Agronomia e autoriza a criação da Mútua de Assistência 
Profissional.

Como exemplo de proposta definida na última edição 
do evento e efetivamente implementada, Jorge cita a altera-
ção da Resolução n° 229 (1975), que dispõe sobre a regula-
rização dos trabalhos de engenharia e agronomia iniciados 
ou concluídos sem a participação efetiva de responsável 
técnico. Para ele, o congresso em si é motivador para re-
pensar o Sistema Confea/Crea. “Ainda temos muito a mudar, 
iniciando com a ampliação da participação dos profissionais 
nas discussões, o que estamos conseguindo fazer no Paraná 
graças ao trabalho excepcional dos membros da Comissão 
Organizadora Regional e do papel fundamental dos Gerentes 
Regionais, Conselheiros, Diretoria e a Presidência”, elogia. 
“Os nossos anseios de mudança se fazem com propostas 
e participação, e esta é mais uma grande oportunidade que 
se abre aos profissionais e ao sistema”, encerra.

A participação no processo é estendida, 

ainda, a estudantes de cursos afetos ao Sis-

tema, convidados ou demais interessados, 

com direito somente a voz e não a voto.

Tenha acesso aos desdobramentos das 

propostas dos Congressos anteriores em 

http://www.cnp.org.br/acompanhamento-

-propostas-do-9ocnp

Acompanhe as propostas do Paraná em 

https://www.crea-pr.org.br/10cep/

REUNIÃO PREPARATÓRIA NA 
REGIONAL PATO BRANCO DO Crea-PR
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A Europa se destaca no predomínio da pecuária intensiva, 
através de triagem que seleciona espécies forrageiras e raças para 
a produção de leite. Nesse cenário, Holanda, Dinamarca e Suíça 
são líderes do mercado no Velho Continente. Já na área de gado 
de corte, a produção se concentra na Espanha, no Reino Unido 
e na Rússia. 

De uma maneira mais ampla, a produção europeia investe 
cada vez mais em rotação de culturas e sistemas de irrigação, 
sempre priorizando a economia dos recursos naturais, já que em 
algumas regiões eles são escassos. Por isso os profissionais e os 
agricultores do continente se preocupam em ter um eficaz método 
de terraceamento, algo que a Bélgica, por exemplo, realiza muito 
bem, mesmo em espaços povoados. 

De acordo com dados da União Europeia, o solo fértil de 
países como Rússia, Ucrânia e França propicia o cultivo do trigo e, na 
região norte do continente, se concentram a produção de centeio, 
cevada e aveia, devido ao clima. Por sua vez, a região mediterrânea 
busca em seus terraços priorizar as videiras e as oliveiras. Dessa 
maneira, França, Portugal, Itália e Espanha se mostram avante 
na fabricação de azeite e vinho, mundialmente conhecidos pela 
qualidade e fundamentais para o desenvolvimento econômico.  

SUBSÍDIOS AGRÍCOLAS

Geralmente quando se fala em Europa, uma das primeiras 
lembranças que surgem é com relação ao turismo, devido 
à importância histórica e cultural dos países que formam o 
continente. Mas, nas últimas décadas, a política agrícola começou a 
chamar a atenção do mundo, devido a investimentos dos governos 
que contribuíram no fortalecimento da agricultura. Para tanto, 
a União Europeia realizou um encontro em Bruxelas, em 2013, 
promovendo, através de acordos, segurança aos produtores. Em 
contrapartida, eles precisaram se comprometer em realizar práticas 
mais ecológicas e incluir tecnologias de produção. 

Além disso, subsídios contribuem para facilitar os proces-
sos. Um dos exemplos é o cultivo da beterraba, que se encontra 
predominantemente na Rússia, na França, na Ucrânia e na Bielo-
-Rússia, e é canalizado para a fabricação de açúcar. Mais de seis 
milhões de toneladas são produzidas e encaminhadas ao mercado 
mundial. Por causa do preço, os agricultores desses países mantêm 
suas rendas exportando. Perdem apenas para o Brasil, que foca 
na produção de açúcar refinado. 

Segundo informações da União Europeia, os países que 
começaram a fazer parte do bloco econômico reduziram suas 

Situação atual da 
produção rural na 
Europa

SUBSÍDIOS DA UNIÃO EUROPEIA FORTALECEM AGRICULTURA DO CONTINENTE, QUE CONTA 
COM A ALEMANHA COMO DESTAQUE NA EXPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA PECUÁRIA
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despesas em produção agrícola geral de quase 70% em 1970, para 
38% atualmente, graças a investimentos da entidade.

TENDÊNCIAS

A maior feira agrícola do mundo se encontra em Hannover, 
na Alemanha. O evento acontece duas vezes ao ano e apresenta 
tendências, tecnologias e novidades que serão aplicadas em várias 
partes do mundo. 

Durante os dias de feira, os participantes conhecem 
inovações em maquinários, transporte e trabalho de solo, além de 
sistemas de fertilização, proteção em áreas de plantio, recuperação 
de colheita e agricultura orgânica.

AGRICULTURA DIGITAL

Um terço da última edição da Feira de Hannover 

foi dedicado à agricultura digital. O destaque foi 

o monitoramento das plantações via satélite, 

além das evoluções do GPS e o plantio com a 

participação de robôs. Atualmente, cooperativas 

brasileiras começam a criar departamentos 

exclusivos para a área, a fim de oferecer e sugerir 

serviços tecnológicos aos seus cooperados.

OBRIGAÇÕES

O governo alemão determina que 10% da 

lavoura seja destinada para espécies floríferas, 

com o objetivo de permitir a criação e a 

proliferação de abelhas nativas. Isso auxilia 

na polinização das flores. Essas áreas são 

obrigatórias para que os produtores recebam 

subsídios federais. 

OCUPAÇÃO

A área florestal na Alemanha cobre 30% do 

país, ou seja, 11 milhões de hectares. Destes, 7,5 

milhões são explorados economicamente por 

empresas. Devido à preocupação ecológica do 

espaço, a produção de carne na Alemanha é 

irrisória, por isso importam do Brasil e de outros 

países o corte de gado, frango e porco.

Recentemente, um grupo formado por produtores e 
profissionais de Pato Branco, visitou a edição do primeiro semestre 
do evento. A viagem técnica foi organizada pela Coopertradição. De 
acordo com o engenheiro agrônomo Fernando Tonus, a Alemanha 
não é conhecida como um país economicamente agrícola, mesmo 
que uma de suas cidades seja sede do mais importante encontro 
pecuário do mundo. No entanto, a tecnologia fabricada por 
empresas lá instaladas se sobressai e coloca o país como exemplo 
mundial. “Para se ter uma ideia, nem 1% do PIB alemão vem da 
agricultura, mas o seu destaque tecnológico é fundamental. Por 
isso, o grupo visitou a Bayer, que está se tornando a maior empresa 
de agroquímicos do mundo com a aquisição da Monsanto. Hoje, 
a empresa desenvolve mais de 2,5 mil artigos na área, um berço 
de tecnologia”, diz.

Para o presidente da AEA-PB, engenheiro agrônomo 
Edson Roberto Silveira, que também participou da viagem técnica, 
a produção na área rural quanto à manutenção das populações 
urbanas foi o que mais chamou a sua atenção. Além da Alemanha, 
o grupo também conheceu uma fazenda de colza, na Bélgica. 
“Os países europeus não possuem tantas hidrelétricas como o 
Brasil. Dessa maneira, utilizam muito a energia eólica e a energia 
de usinas termoelétricas, que poluem muito e consomem carvão 
natural. Por isso estão investindo cada vez mais na energia gerada 
através de biogás, proveniente da transformação da silagem do 
milho cultivado”, destaca. Aliás, tal situação é totalmente estimulada 
pelo governo alemão, fazendo com que produtores destinem 
suas áreas para a produção de matéria-prima que servirá à 
produção de energia, ao invés de alimentos. “Por ser um país rico, 
economicamente falando, eles preferem comprar os alimentos 
produzidos nos outros países, assim não têm o custo ambiental 
de produção”, observa.
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Esse tipo de diálogo lhe é familiar? Não resta dúvidas 
de que o sistema plantio direto é fundamental para o bom 
andamento da agricultura nos trópicos e subtrópicos, onde as altas 
temperaturas aceleram a decomposição da matéria orgânica e as 
chuvas de alta intensidade, associadas com relevos declivosos, 
assustam pelo poder erosivo. Não resta dúvidas de que avançamos 

muito, porém esse sistema é complexo e quando um dos pilares 
não funcionar, certamente teremos problemas como os verificados 
nas últimas décadas.

Mas, a nossa agricultura não é produtiva? Sim, produzimos 
muito, porém com alta dependência de insumos externos, do 
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Um diálogo entre 
compadres ...  
E a intervenção científica no Dia Mundial do Solo

- Compadre, que transformação estamos vivendo na nossa 
agricultura!

- O que tá acontecendo?

- Tu já ouviu falar num tal sistema plantio direto?

- Mas bah, tchê! Isso é coisa antiga. Dizem que os paranaenses 
são bons nesse troço.

- Pois é, dizem também que quando bem feito é um sistema 
conservacionista e que busca uma agricultura sustentável, que 
chique né!

- Ô compadre, mas por que esse papo agora, em pleno Século XXI?

- É que eu ouvi de um especialista que esse sistema é complexo 
e só funciona certinho quando respeitados quatro pilares básicos: 
revolvimento de solo exclusivo na linha de semeadura, presença 
de palha na superfície do solo, rotação de culturas alternando 
espécies com diferentes sistemas radiculares e controle do 
escoamento da água.

- Ué, mas isso eu já faço há muito tempo, pelo menos uns 30 anos, 
num tô entendendo!

- Desculpa aí compadre, então tu tá sossegado, teu solo é fértil, os 
teores de matéria orgânica estão aumentando, conseguiste reduzir 
o uso de fertilizantes e agroquímicos, teu solo não tem problema de 
compactação e a erosão está sob controle. Parabéns! Que beleza!

- Ôps! Bom, não é bem assim! Essas chuvas dos últimos tempos 
estão levando embora meu solo. Pois olha, compadre, vou te 
falar: com tanta chuva não tem o que segure essa tal erosão, nem 
mesmo a palha que tenho na minha área.

- Compadre, os terraços não estão dando conta de segurar a 
enxurrada?

- Vixi, terraço só atrapalha compadre, atrasa meu plantio. Faz uns 
10 anos que larguei dessa coisa.
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- Compadre, então eu tenho que preservar os terraços?

- Com certeza, mas antes é preciso descompactar o solo. Lembra daquelas plantas de cobertura, também chamadas de adubos verdes? 
Pois é, algumas delas são excelentes descompactadoras de solo e, junto com os terraços, seguram a água no solo dando mais condições 
das raízes se desenvolverem e suportarem períodos de estresses.

- Adubo verde? Mas isso não dá dinheiro, compadre!

- Como não? Restaurar o solo, teu maior patrimônio, não significa dinheiro, compadre? 
Investir no solo representa a melhor relação benefício/custo de todo processo de produção 
agropecuário.
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Estamos muito preocupados em produzir cada vez mais. 
Nosso invejável índice de produtividade (600 scs milho/alq, 200 
scs soja/alq) está calcado numa forte dependência dos insumos 
químicos, o que eleva o custo de produção e reduz a lucratividade, 
sem falar nos danos ambientais. No entanto, nosso desafio atual 
não é apenas produzir mais, mas produzir melhor. Ambos os 
desafios são possíveis, mas para isso devemos cuidar melhor dos 
nossos solos, nos aspectos físicos (infiltração de água no solo, 
porosidade, agregação, aeração, ...), químicos (matéria orgânica, 
pH, adubação equilibrada, ...) e biológicos (diversidade microbiana, 
vida no solo, ...).

“Não existe nada em toda a natureza que seja mais 
importante ou que mereça mais atenção que o solo. O solo é que 
verdadeiramente torna o mundo um ambiente agradável para 
a Humanidade” (Friedrich Albert Fallon, 1862). Esta frase, escrita 
no Século XIX, ainda é muito atual e apesar de modernamente 
existirem modelos de agricultura sem solo, este jamais perderá 
sua majestade. O solo é um ser vivo que precisa de cuidados 
como qualquer outro ser ... Cuide do solo, não apenas no dia 05 
de dezembro, quando se comemora o Dia Mundial do Solo, mas 
ad eternum! 
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preço das commodities e das condições ambientais. Nossas áreas 
agrícolas estão recebendo pouca adição de biomassa, para muitos 
a rotação de culturas e o uso de adubos verdes é coisa de velhos e 
ultrapassados e o controle do escoamento, através dos terraços, é 
coisa de acadêmico, que não se aplica na prática. Com isso, nosso 
sistema de produção é frágil e extremamente dependente das 
variações climáticas e econômicas. E quando essas condições 
não forem favoráveis?

A ciência agronômica diz que quem segura água na 
lavoura não é a palha, tão importante no sistema plantio direto. 
A palha tão somente reduz o impacto da gota da chuva. Por que 

depois de 7-10 dias sem chuva as plantas já começam a manifestar 
sintomas de déficit hídrico? Para onde foi a água tão abençoada 
que a natureza nos propicia? O que ocorre é que os solos estão 
com baixa capacidade de infiltração de água, seja pelo excesso 
de tráfego de máquinas (dessecação, semeadura, pulverizações, 
adubação de cobertura, colheita, transporte, ...), seja pelo excesso 
de pisoteio animal nas áreas com sistemas integrados de produção. 
A água é retida nas lavouras através das práticas mecânicas de 
contenção do escoamento, portanto o correto dimensionamento 
e construção dos terraços é fundamental para garantir o 
desenvolvimento de uma agricultura sustentável, pois são eles 
os responsáveis pela redução em até 80% das perdas de água.
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Aspectos legais do 
imóvel rural: Direito de propriedade 
(função social, garantias e hipóteses de perda) e 
ótica de empresário

Muito se tem debruçado sobre a legalidade, seus 
princípios e aplicabilidade no que se refere ao imóvel rural, 
haja vista a complexidade que encerra as relações jurídicas 
estabelecidas entre seus sujeitos e o objeto principal que 
o enfeixa, a terra, seja por seu caráter de domínio e posse 
[sob o prisma do Direito], seja por seu aspecto de substrato 
para o desenvolvimento da vida [ótica ambiental], seja como 
fator de produção para a produção de alimentos, energia e 
commodities [caracteres agronômicos]. 

Discorrer sobre tais aspectos em breves linhas é ao 
mesmo tempo empolgante e desafiador, haja vista permitir o 
mergulho em profundas reflexões conexas a facetas as mais 
diversas, relacionadas ao pensamento moderno. 

Aceito o desafio, procurarei fazê-lo em raciocínio 
simples (porém não simplista), de modo a atingir meus pares 
Engenheiros Agrônomos não de maneira professoral, mas 

reflexiva, para que agucem ainda mais seu senso crítico, como 
nos é peculiarmente característico. 

Ao tratar do direito de propriedade, o ordenamento 
jurídico brasileiro o categoriza como direito individual 
legítimo, garantindo-lhe proteção à luz do que estabelece a 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, que menciona: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

O mesmo artigo, em seus incisos, exorta que seu 
comando é atingido mediante a obediência de diversos 
aspectos, dentre os quais, a garantia ao direito de propriedade 
(inciso XXII), condicionando, entretanto, a plenitude ao 
exercício desse direito a que a propriedade atenda à sua 
função social (inciso XXIII).
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Para que seja considerada como atendida, ou seja, 
para que a função social se complete, em seu artigo 186, a 
mesma Magna Carta prescreve três óticas de atendimento, 
quais sejam: 1] econômica, 2] social e 3] ambiental. 

1] Atende sua função social, economicamente, a 
propriedade que produz dentro de indicadores mínimos de 
produtividade [aferidos por região e cultura/criação, em 100% (cem 
por cento) ou superior – GEE (Grau de Eficiência na Exploração)] e 
exploração de área aproveitável do imóvel [em no mínimo 80% 
(oitenta por cento) – GUT (Grau de Utilização Técnica)]. 

2]   A ótica social corresponde à observância de um duplo 
aspecto, qual seja, a observância às normas que regulamentam as 
justas relações contratuais de trabalho no meio rural e ao bem-
-estar dos atores sociais do meio rural. 

3]   O aspecto ambiental é atendido quando ocorre a estri-
ta observância à legislação que rege a preservação e a conservação 
do meio ambiente inerentes à propriedade rural. 

Importante destacar que o exercício ao lídimo direito 
de propriedade rural somente se dá quando atendidas 
simultaneamente as três óticas, ou seja, basta que uma delas não 
seja atendida, ou que seja objeto de lesão por ação ou omissão 
de seu proprietário, que a propriedade estará sujeita minimamente 
a questionamento. 

Situações extremas há, em que o próprio direito de 
propriedade se coloca em xeque, sendo passível de desapropriação 
pelo Estado, quando a mesma é subutilizada ou utilizada de 
maneira ambiental ou economicamente inadequada. 

Outras há, em que sujeita os proprietários ao confisco 
da propriedade rural, como nos casos de cultivo de plantas 
psicotrópicas, as adquiridas com produto de atividades ilícitas e 
criminosas, e ainda aquelas onde se verifique a prática do trabalho 
escravo e/ou do trabalho infantil. 

No que se refere à classificação da propriedade sob seu 
aspecto produtivo e de gestão, muito se tem discutido acerca da 
segregação entre propriedade familiar e empresa rural. Isto sem 
entrar no polêmico aspecto de tamanho de área, considerando a 
questão do módulo rural, pautada no tipo de atividade e localização 
onde são praticadas. Este último aspecto guardarei para discutir 
em outra oportunidade, haja vista a vastidão de reflexões que 
igualmente encerra. 

Em meu entendimento, tal segregação (agricultura familiar 
de uma banda e empresa rural, agronegócio de outra) é quimera 
(ouso afirmar) de natureza meramente ideológica e motivadora de 
um falso paradigma a ser não apenas superado, como suplantado. 

Isto afirmo por entender que toda a propriedade deve ser 
conduzida como empresa rural dentro do agronegócio, do ponto 
de vista de gestão rural, independente de tamanho ou de utilização 
exclusiva, inclusiva, ou ausente de mão de obra de natureza familiar. 

Esta distinção nasceu do paternalismo e da visão 
preconceituosa existente em relação ao homem rural, prima facie, 
e secundária e precipuamente, hodiernamente, em relação aos 
pequenos e médios produtores e aos trabalhadores do campo, 
regra geral. 

Nós, e sem sombra de constrangimento ou falsa modéstia 
me incluo, homens rurais que somos (Engenheiros Agrônomos 
por formação e paixão) devemos hastear a bandeira do orgulho 
rural, do quão relevantes somos à sociedade, se comprometidos 
estivermos com a produção de alimentos saudáveis e o respeito 
ao meio ambiente. 

E imbuídos deste sentimento de (alta) autoestima sermos 
protagonistas de que toda e qualquer propriedade rural está 
inserida no agronegócio. Seja familiar ou não, pequena, média ou 
grande, a propriedade rural deve ser conduzida como empresa 
em sua gestão, e o produtor rural, seja pessoa física ou jurídica, é e 
deve se portar como empresário rural, seguindo as mais modernas 
técnicas de gestão da sua atividade. 
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Gesso: vilão ou herói?
O gesso, nada mais é do que Sulfato de Cálcio, poden-

do conter além de enxofre (S) e cálcio (Ca), outros elementos 
acessórios de interesse agrícola como o fósforo (P), o boro (B) e 
o magnésio (Mg), dependendo do processo de fabricação e/ou 
origem da matéria prima. De acordo com a Lei no 6.894, de 16 de 
Dezembro de 1980, o gesso é definido como um condicionador 
de solo por promover melhorias nas características físicas e 
físico-químicas destes.

Em uso atualmente na agricultura brasileira, existem 
basicamente dois tipos de gesso: o gesso natural e o gesso sin-
tético. O gesso natural é formado pela precipitação química em 
ambientes áridos, onde ocorre na forma dos minerais anidrita e 
gibsita cristalizados entre 200 e 300 milhões de anos. Por não 
apresentar capacidade de correção de solodicidade, a anidrita 
não pode ser registrada como condicionador de solo (IN n° 35 
de 04 de julho de 2006), o que fez com que o uso deste mineral 
se tornasse mais difundido na indústria cimenteira. A gipsita, por 
sua vez, apresenta capacidade de correção do excesso de sais 
no solo e, por estas e outras razões, é mais comumente utilizada 
na agricultura. O gesso sintético, por sua vez, é um resíduo da 
produção de ácido fosfórico, onde o concentrado mineral a base 
de fluorapatita é atacado por ácido sulfúrico, gerando como 
resíduo o ácido fluorídrico e o gesso, sendo este último também 
conhecido como fosfogesso. 

 Em alguns países do mundo como Estados Unidos, 
Marrocos e mesmo no Brasil, os grandes volumes de gesso 
produzidos, representam um grave problema econômico e 
ambiental, em função dos elevados gastos com a estocagem e 
da complexidade deste material em relação a contaminação de 
cursos d’água e solos. Apesar da ABNT 10.400, considerar este 
produto como inerte e não perigoso, quando estocado em pilhas 

e em contato com a umidade, este produto pode acidificar a 
água, reduzindo o pH a valores entre 1,5 e 2,0, além de solubilizar 
fluoretos e fosfatos. Desta forma, é de fundamental importância 
a disposição adequada deste produto no solo.

 Outro aspecto em relação ao gesso que foi assunto de 
preocupação, principalmente, na década de 90 e que ainda hoje 
é comentado por ambientalistas e pessoal ligado a gestão de 
resíduos é a questão da radioatividade. Durante o ataque sulfúrico 
com concentrado fosfático, cerca de 80% do elemento radio (Ra 
– 226) vai para o gesso que passa a poder emitir radioatividade. 
Entretanto, estudos realizados ainda na década de 90 concluíram 
que os valores de radioatividade obtidos em fontes nacionais são 
inferiores aos limites estabelecidos pela Agencia Internacional 
de Energia Atômica e que os alimentos produzidos em solos 
corrigidos com gesso também não oferecem riscos à saúde. 

 É importante mencionar que esta questão da 
radioatividade é o principal entrave para o uso do gesso na 
agricultura nos Estados Unidos que, por sua vez, é o maior 
produtor de gesso do mundo. Estima-se que os gastos com 
estocagem giram em torno de $ 5,0 ton.ano-1, o que equivale a 
$ 25,0 por cada tonelada de P2O5 produzida.

 Quando utilizado racionalmente, os benefícios do 
gesso na produção agrícola são vários. O gesso, além de 
condicionador do solo, pode apresentar características de 
fertilizante através do fornecimento de Ca que pode variar de 
19 a 27% e de S que pode variar de 15 e 16% dependendo da 
fonte utilizada.

De maneira geral, o gesso apresenta solubilidade 
cerca de 150 vezes maior que a do calcário, desta forma, se 
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move mais rapidamente para camadas subsuperficiais do solo, 
aumentando os teores de Ca e S e reduzindo a concentração de 
Al+3 através da precipitação de AlSO4 (insolúvel). Desta forma, 
é possível conseguir melhoria no desenvolvimento radicular 
das plantas, e fazer com que estas plantas apresentem maior 
capacidade de absorção de água e nutrientes.

Em culturas anuais, alguns trabalhos têm demonstrado 
que a melhoria do ambiente radicular das culturas e a 
incorporação dos elementos Ca e S a camadas mais profundas 
do solo têm contribuído com o aumento da resistência das 
plantas a estiagem. Ademais, na cultura da soja o gesso pode 
contribuir com o aumento da eficiência da fixação biológica 
de nitrogênio (FBN), uma vez que o S faz parte da ferrodoxina, 
coezima fundamental para a FBN.

Para alcançar os benefícios do gesso, é necessário seguir 
os critérios de recomendação. De acordo com o Manual de 
Adubação e Calagem do Estado do Paraná, para a determinação 
da necessidade da aplicação de gesso, se recomenda análise de 
solo na profundidade de 20 – 40 cm. Para saturação por alumínio 
superior a 20% e/ou nível de cálcio inferior a 0,5 cmolc dm-3 
nesta camada, é recomendado a aplicação de gesso. Nestes 
casos, com base no manual, recomenda-se a aplicação de 700, 
1.200, 2.200 e 3.200 kg ha-1 para solos com até 200 g kg-1 de 
argila, 200 a 400 g kg-1 de argila, 400 a 600 g kg-1 de argila e 
com mais de 600 g kg de argila, respectivamente. 

 Há de se mencionar também que, de maneira geral, 
os fertilizantes utilizados hoje no Brasil, tanto em culturas anuais 
como perenes são pobres no elemento S e não é comum 
vermos técnicos e produtores fazendo adubação com o referido 
nutriente. Além de ter papel fundamental na síntese de proteína 
e enzimas, o enxofre participa do processo de produção de 
aminoácidos vitais, tais como: cisteina, cistina, metionina e taurina.

 O cálcio, por sua vez, apresenta papel fundamental 
ao desenvolvimento vegetal porque é componente estrutural 
da membrana plasmática, estando presente na lamela média, 
estrutura que confere integridade a célula. O aumento do 
conteúdo deste elemento em profundidade é mais evidente em 
solos do cerrado, tendo em vista que tais solos tendem a ser mais 

pobres em cálcio e podem apresentar elevada saturação por 
alumínio em camadas mais profundas.

 No caso especifico da Região Sudoeste do Paraná, as 
respostas em relação a correção do solo com o gesso tendem 
a ser menos evidentes quando comparamos os resultados 
obtidos em outras regiões do Brasil, como no cerrado, por 
exemplo. Isto acontece porque, como temos em toda região 
solos desenvolvidos de basalto, os valores de cálcio no solo 

tentem a ser, naturalmente, mais elevados. Ademais, os 
elevados teores de argila dos solos da região, confe-
rem ao solo elevado poder tampão, além de tornar o 
solo mais resistente a alterações químicas através 
das aplicações de condicionadores de solos e 
até de corretivos como o calcário. 

 Outra utilidade do gesso agrícola é a sua aplicação 
em solos com problemas com salinidade. Este problema é mais 
comum em áreas utilizadas para cultivo de hortaliças, em virtude 
da adubação pesada; em áreas que receberam doses elevadas 
de vinhaça, resíduo industrial da produção de álcool, e em solos 
de regiões semiáridas da região nordeste brasileira. Além do 
efeito dos sais de potássio e de sódio no ambiente radicular, 
aumentando o potencial osmótico do solo e competindo com a 
raiz por água, estes sais promovem a dispersão dos coloides do 
solo, interferindo diretamente na drenagem dos mesmos. Neste 
caso, o gesso tem apresentado bons resultados porque minimiza 
o efeito dos sais, ao mesmo tempo que o cálcio promove maior 
agregação das partículas dispersas. 

 O Brasil possui pelo menos quatro polos de produção 
de gesso: Uberaba (MG), Catalão (GO), Jacupiranga (SP) e Cubatão 
(SP). Entretanto, este produto ainda não é consumido em grandes 
proporções no Brasil, muito, em virtude do desconhecimento 
em relação aos seus efeitos benéficos ao solo. O gesso é um 
produto, relativamente barato e que tem um papel relevante 
no sistema agrícola brasileiro, especialmente em ambientes de 
solos mais pobres e ácidos. Na região sudoeste do Paraná, em 
função da boa fertilidade natural dos solos, tal produto não tem 
apresentado resultados tão expressivos, quando comparados a 
solos de outras regiões do Brasil, o que não significa que não deve 
ser utilizado para melhorar o ambiente radicular em camadas 
mais profundas do solo.
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Agronomia,  
o profissional e  
a inovação na  
atividade rural

A agricultura avança com maior sustentabilidade e tem 
exigido um maior cuidado com um número cada vez mais amplo 
de fatores. Produzir com qualidade e em quantidade, ocupando 
os mesmos espaços geográficos segue sendo o principai desafio 
e para superá-lo cabe-nos olhar tanto para as condições da pro-
priedade e do solo, quanto para máquinas e implementos bem 
como para o conhecimento e a habilidade profissional.

Nos últimos cinco anos o agronegócio tem utilizado 
cada vez menos mão de obra, sobretudo a informal, o que se 
deve à incorporação de modernas tecnologias no campo. Existe 
uma maior qualificação profissional no campo, aliada à maior 
produtividade e com menor dano às culturas. O Brasil sempre 
aplicou tecnologia nesta área, mas com o uso intensivo nos últimos 
anos, a agricultura vem experimentando uma sensação de que 
pode alcançar muito mais, aliando conhecimentos, implementos 
e novas tecnologias destacando a conectividade e a produção 
digital que agora existe no campo.

O desafio agora parece ser como integrar todas essas 
tecnologias disponíveis na propriedade a um custo aceitável ao 
produtor. Tecnologias dentro e fora da cadeia produtiva, como 

melhoramento genético, bioinformática, agricultura de precisão e 
equipamentos diversos, melhorias na logística e transporte estarão 
cada vez mais conectadas auxiliando na tomada de decisão e na 
gestão da atividade rural. A capacidade de antecipar e planejar, 
mais do que simplesmente reagir, é estratégica no mundo atual.

A agricultura 4.0, também chamada de agricultura digital, 
baseia-se na tecnologia de ponta, na automatização de processos 
e na análise de dados em larga escala na produção agrícola. Deixou 
de ser novidade e tornou-se um imperativo e uma garantia de 
abastecimento da cadeia produtiva e segurança alimentar para 
as próximas gerações.

Prepare-se para a autonomia das máquinas agrícolas. 
Tratores, colheitadeiras e pulverizadores que podem sere coman-
dados à distância logo estarão disponíveis no mercado, o trabalho 
braçal será substituído num cenário até então futurístico por sis-
temas inteligentes, sensores, rádio, dados e GPS que respondem 
a comandos previamente configurados e controlados por tablets 
e smartphones.



Por Eng. Agr. Edson Roberto Silveira | ARTIGO

Adote sistemas e tenha indicadores. O mapeamento das 
colheitas é fundamental para conhecer com precisão o quanto 
cada área está gerando e investigar motivos de baixa produtividade 
em determinado local fazendo um manejo pontual. Para manter 
uma área produtiva ao longo do tempo torna-se necessário 
aumentar a eficiência do uso da terra e dos recursos financeiros. 
Através da análise de bons indicadores é possível manejar cada 
questão relacionada a produção de maneira mais eficiente e direta 
possível, o que ainda por cima gera economia de tempo, de mão 
de obra e de recursos naturais e financeiros.

O armazenamento, a organização e a análise de dados 
ainda é visto com desconfiança por muitos produtores rurais. 
Entretanto a adoção desses indicadores trará benefícios reais ao 
negócio agropecuário, permitindo traçar estratégias de manejo 
adequadas, como a prevenção de ataques de pragas e doenças 
e o controle de plantas daninhas.

Todo gestor agrícola sabe que as características das 
áreas de plantio não são uniformes e não é possível tratar como 
homogêneas grandes áreas de cultivo utilizando quantidades 
iguais de insumos, o que causa desuniformidades de rendimento. 
Com a agricultura de precisão, com tecnologias de referenciamento 
e posicionamento por GPS é possível aplicar as quantidades 
necessárias para cada área no momento adequado possibilitando 
o aumento da produção desejado.  Já podemos notar nos últimos 
anos rendimentos acima de 100 sacas de soja e 250 sacas de 
milho por hectare, o que era uma meta a ser alcançada e hoje 
é uma realidade, demonstrando que estamos no caminho certo 
da tecnologia sem, contudo, causar agravamentos de ordem 
ambiental.

A agricultura de precisão compreende tanto o 
mapeamento do solo, o uso adequado de insumos e a respectiva 
comparação com os mapas de colheita e propicia a redução 
de risco da atividade agrícola e dos custos de produção, o 
controle e a tomada de decisão, maior produtividade e mais 
tempo livre ao administrador. Barreiras ainda existem e podem 
prejudicar a adoção do sistema como a disponibilidade de 
internet, padronização e uniformidade dos equipamentos, falta 
de treinamento e capacitação dos usuários.

O papel do Engenheiro Agrônomo está sendo modificado 
tendo em vista as transformações pelas quais passa a agricultura 
brasileira. Hoje, esse profissional precisa ter uma boa visão sobre 
gestão, sobre perspectivas de cenário de médio e longo prazo, de 

uma forma muito holística, além de visão estratégica. Não dá mais 
para se preocupar apenas com um fator que interfere na produção 
e na produtividade. É preciso estar atento às transformações que 
estamos enfrentando, na sua maioria de forma positiva. 

Ao Engenheiro Agrônomo do mundo contemporâneo 
estão reservadas muitas oportunidades, mas também, é preciso 
estar muito atento às transformações que estão ocorrendo, em 
que a mobilidade e a conectividade das pessoas é algo fantástico, 
precisa estar preparado para que possa atender de forma eficiente 
e eficaz todas as demandas que lhe chegam de consumidores 
cada vez mais exigentes e seletivos na produção de alimentos, fibra 
e energia, e para uma população cada vez mais urbana. Além, é 
claro, das questões relacionadas à preservação recursos naturais.

O impacto tecnológico já mudou o modo como o mundo 
funciona e continuará mudando cada vez mais rápido, pelo acesso 
às informações e conhecimento disponível. Logicamente, a ma-
neira como os profissionais são formados também precisa mudar, 
não há volta. Não se pode impedir o progresso, mas podemos 
progredir com ele.

E as nossas escolas de Agronomia? Apesar de todas as 
mudanças no campo não vemos nos bancos escolares mudanças 
significativas no currículo e no comportamento para a formação de 
acordo com as necessidades atuais, de demanda por tecnologia. 
Aqui se sobressai então o papel das entidades de classe, que 
devem suprir essa possível deficiência, buscando a atualização 
dos profissionais através de palestras, cursos e viagens técnicas. 
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A uva vinífera, 
a videira e 
o vinho no 
Sudoeste do 
Paraná

A Videira ou parreira é uma planta do tipo trepadeira, 
com tronco retorcido e ramos flexíveis. Originária da Ásia seu 
cultivo se iniciou no Oriente Médio, sendo na época o vinho 
tinto um dos principais produtos, cujos primeiros relatos de 
sua produção foram a cerca de 4mil a.C. Atualmente a uva é 
cultivada mundialmente.

De acordo com publicação recente da pesquisadora 
da Embrapa Loiva Maria Ribeiro de Mello, a área cultivada com 
videiras no Brasil em 2016 foi de 77.786 hectares, e o estado do 
Rio Grande do Sul concentrou 64,30% deste total.  Ainda neste 
período a produção de uvas no Brasil foi de 984.244 toneladas.  
Em dados da revista Agronomia em Debate de outubro de 2018 
os eng. Agrônomos Idemir Citadin e Lori Maroli atualizam estas 
informações indicando que no Brasil a área total com plantio 
de  uvas chega a 90 mil hectares, com uma produção anual 
de 1,35 milhões de toneladas, metade destas para mercado in 
natura e outra metade para processamento.

A viticultura brasileira concentra-se nas regiões sul, 
sudeste e nordeste, sendo os estados do Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Bahia, e Minas 

Fruto da videira 
utilizado para ser 

consumido in natura 
ou em forma de sucos, 
geleias, doces, passas 

ou vinhos.  Proveniente 
de planta da família 
das Vitaceae e que 

entre suas espécies 
encontramos a Vitis 

vinífera, tipo de videira 
mais frequente  

para a produção  
de vinhos finos.



tados cresce com o aumento per capita deste tipo de bebida 
no país, porém os vinhos brasileiros seguindo a tendência do 
mercado passaram a buscar novos patamares de qualidade.

Reportagem do jornal Gazeta do Povo no início do 
ano de 2019 descreve que no estado do Paraná a maioria dos 
produtores de vinho não tem vinhedos próprios, e por isso ad-
quirem uvas de outros estados. Em outra reportagem cita que 
60 dos estabelecimentos estão registrados como vinícolas ou 
produtores de derivados da uva no Paraná, segundo dados do 
Ministério da Agricultura, e que segundo estimativa da Vinopar, 
há cerca de 100 vinícolas no estado que produzem, na grande 
maioria, vinhos coloniais.

O estado do Paraná localiza-se em uma região de 
transição climática, por isso o cultivo de vitis vinífera em suas 
terras requer conhecimento dos riscos climáticos a que a cul-
tura da videira estará exposta para o sucesso de seu cultivo.   
O sudoeste do Paraná devido aos altos índices pluviométricos 
(vide gráfico no.1) tem excelente aptidão para o cultivo 
de uvas brancas para processamento de vinho base para 
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Gerais os principais produtores.  O Paraná é o quarto estado 
maior produtor de uvas no Brasil, sendo produzidas aqui 
variedades de uvas finas (Vitis vinifera) utilizada para vinhos 
finos, e uvas de mesa (Vitis labrusca) variedade híbrida utilizada 
para consumo in natura ou vinhos de mesa, os chamados vinhos 
rústicos.  De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE) a produtividade média no Paraná é de 17,5 
toneladas de uva por hectare.   As regiões de maior destaque 
na produção de uvas são o noroeste e norte do estado – região 
de Marialva produzindo em maior volume uvas de mesa; e 
também próximo a capital Curitiba – região metropolitana que 
em conjunto com o oeste e sudoeste do estado tem a atividade 
mais voltada para a produção de vinhos.

Apesar de ainda hoje o setor de vinhos ter sua base na 
produção de cultivares híbridas (uvas de mesa), representando 
cerca de 80% do volume de vinho produzido no país, a produ-
ção de vinhos finos tem tomado força com investimentos ao 
longo do tempo e modernização das vinícolas, para atender um 
mercado interno com potencial para consumo de vinhos finos 
com padrão internacional.  O consumo de vinhos finos impor-
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espumantes, pois este índices não prejudicam estas uvas, que 
podem ser colhidas com menor teor de açúcar e alta acidez, o 
que gera um vinho base que no decorrer de sua fermentação 
garante frescor para o futuro espumante.

Os espumantes brasileiros têm se destacado em 

concursos nacionais e internacionais, sendo que vários 
especialistas mundo afora, estão reconhecendo a qualidade 

Gráfico no. 1 – Dados de mm de chuva mensal, médias dos 
anos de 2009 a 2018,  Vinícola RH – Mariópolis - PR

ARTIGO | Por Engª. Agr. Odilete T. Rotava Herget

dos espumantes brasileiros.

As variedades de uvas Chardonnay e Pinot Noir 
também se adaptaram de maneira tranquila aos solos e 
clima de nossa região, demonstrando um “terroir” específico 
e interessante para a elaboração de espumantes.  Como 
exemplo, a vinícola RH no município de Mariópolis elabora 
espumantes através do método champenoise ou tradicional, 
que é o mesmo método utilizado na região de Champagne na 
França, onde a fermentação ocorre primeiro nos tanques de 
inox e depois uma segunda fermentação ocorre na própria 
garrafa, permitindo que as borbulhas formadas demonstrem 
seu potencial de uma bebida que brinda à alegria! 
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parana-investem-no-plantio-de-uvas-finas-ejbdy1o6y9wrt56igd97dwox
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Modernização da 
Agropecuária: do céu 
ao subsolo

Nos últimos tempos, conforme COELHO (2019), o 
mundo está passando por grandes transformações que vão 
do crescimento da renda e das populações à mudança no 
modo de produzir, consumir, se locomover e se relacionar. 
O que mais temos escutado é sobre robótica, automação, 
nanotecnologia, internet das coisas, Big Data, sistemas em 
rede e Agricultura 4.0. São técnicas inovadoras que trazem 
ao campo uma digitalização em níveis cada vez mais ace-
lerados. As técnicas estarão nos auxiliando em inovações 
de precisão desde a gestão da propriedade e tomadas de 
decisões mais assertivas do preparo do solo, até a colheita.

A população mundial está crescendo em ritmo ace-
lerado. Já somos mais de 7 bilhões de pessoas e, caso este 
crescimento se mantenha, seremos mais de 9 bilhões até 
2050. Sobre a agricultura está a maior das responsabilida-
des, pois teremos que achar alternativas para satisfazer a 
necessidade humana de alimento em um ritmo muito mais 
veloz que o aumento da área cultivada. Por isso é que cada 
vez mais as fazendas têm evoluído e investido em tecno-
logia, sempre em busca de um único objetivo: aumentar a 
produtividade de solos e sementes, maximizando todos os 
recursos encontrados no campo.
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Segundo o Sistema Ocepar (2018), a possibilidade 
de visualizar e integrar dados resulta em mais eficiência e 
oportunidades de crescimento, enquanto a conectividade 
possibilita a criação de redes inteligentes que permitem a 
rastreabilidade e o monitoramento remoto dos processos 
produtivos.

AS STARTUPS NA AGRICULTURA MODERNA

A união do ecossistema de startups focadas em 
agronegócio e de grandes empresas do setor é promissora 
e pode gerar grandes frutos. Segundo o Sistema Ocepar 
(2019) o Brasil possui um grande potencial para crescer, ainda 
mais, neste segmento. O ano de 2018, por exemplo, mesmo 
que conservador, o setor agro impulsionou um avanço no 
PIB (Produto Interno Bruto) bastante positivo, crescendo 
2,5% e registrando R$ 61,9 bilhões. Segundo o IBGE, a alta 
se deve principalmente à lavoura, que teve safra relevante 
no terceiro trimestre e também pela produtividade refletida 
na relação entre produção e área plantada.

Em prol do futuro, empresas desenvolvem e pensam 
uma realidade populacional com menos desperdício, melhor 
distribuição de recursos, fontes de energia renováveis, entre 
outros pontos. Grandes nomes do setor público e privado 
de todo o Brasil trabalham em prol desta demanda seja 
na conexão de investidores com agtechs, investimento em 
pesquisa ou como agtechs no desenvolvimento de soluções 
para o campo.

De acordo com recente mapeamento da ABStartups 
(Associação Brasileira de Startups) o país conta hoje com 

182 agtechs ativas. Como expoente de sucesso no meio das 
startups, está a Agrosmart, plataforma de agricultura digital 
líder na América Latina, que tem como principal objetivo 
ajudar produtores rurais a tomar melhores decisões no 
campo e a ser mais resilientes às mudanças climáticas. O 
uso do sistema permite economizar até 60% de água, 30% 
de energia e aumentar a produtividade em até 15%, tornando 
o cultivo mais inteligente (Sistema Ocepar, 2019).

NOVAS TECNOLOGIAS A DISPOSIÇÃO DO 
PRODUTOR E DAS ASTEC

As novas tecnologias já estão disponíveis as áreas 
de assistência técnica e também dos produtores rurais. 
O Brasil é líder na utilização de aeronaves não tripuladas, 
onde 40% desse total é utilizado na agricultura, superando 
o restante do mundo.

Praticamente desconhecidos até meados de 2010, os 
drones, pequenas aeronaves sem tripulação, comandadas 
à distância, vêm aumentando sua presença em diversas 
atividades, com destaque para o avanço expressivo de seu 
uso nas fazendas. O ritmo de crescimento desse mercado 
no país tem surpreendido até mesmo os fabricantes dos 
equipamentos (Brito, 2018). Drones com imagens de multi e 
hiperespectrais serão novidades para o monitoramento de 
lavouras, que trarão economia na utilização de agroquímicos 
e identificação de pragas, doenças e fertilidade, desde que, 
bem calibrados.

Recentemente, as grandes multinacionais de agro-
químicos têm investido em parcerias com empresas de 
tecnologia de aplicação via drone assim como aplica-
ções de agentes biológicos para controle de pragas. 
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Poderemos estar também economizando e otimizando a 
distribuição de sementes via drone, onde entraremos nas 
lavouras com condições adversas onde os equipamentos 
tradicionais não teriam condições. Os drones agrícolas fa-
zem voos totalmente autônomos, com controle inteligente 
de fluxo de calda. Monitoramento das lavouras via drone 
logo será realidade e nos tornará cada vez mais assertivos 
nas recomendações, pois eles nos auxiliarão na tomada 
de decisões, pois podem identificar pragas na lavoura em 
locais de difícil acesso. Chamamos isso de agregar valor ao 
produto + serviço.

Segundo Brito, os drones podem ser utilizados 
também para aplicação de outros insumos, eliminação 
de falhas de plantio, adubação de precisão, manejo de 
plantas daninhas entre outros setores como o civil e de 
fiscalização. Poderemos estar presenciando a criação de 
novos profissionais habilitados para prestarem esse serviço 
com alta qualidade.

O Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) lançou 
no Show Rural deste ano, em Cascavel, o IAPAR Clima, 
um aplicativo para celulares que aponta em tempo real 
as condições agrometeorológicas das regiões produtoras 
do Paraná. O IAPAR Clima faz a compilação de dados 
obtidos em 22 estações meteorológicas do próprio Iapar e 
outras 38 do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). 
Previsão do tempo, chuva acumulada, situação da água 
no solo, temperatura e mapas climáticos são algumas 
funcionalidades da aplicação.

Com tanta informação precisa e sempre atualizada, 
aprimoraremos o momento da semeadura das diversas 
culturas, assim como as aplicações de defensivos agrícolas, 
tudo isso na palma da mão e em tempo real.  

Aumentamos consideravelmente nosso modo de 
nos relacionar com nossos cooperados/clientes, através 
da digitalização e do uso de aplicativos, estreitamos essa 
relação e tornamos possível o alcance para milhões de 
pessoas através da internet. 

Dentro da agricultura de precisão, conforme Coelho 
(2019), teremos investimento de cerca de 4,5 bilhões de reais 
até 2020. O foco em tecnologia e Agro 4.0 deve ser priori-
dade nos próximos anos. Podemos ter acesso hoje também 
a colheitadeiras autônomas, sensores em frutas que avisam 
quando está pronta para a colheita (monitoram tamanho, 
níveis de clorofila e antocianina), Smart Collars (usado em 
gado leiteiro) que monitoram a fertilidade, detectam sinais 
precoces de doenças, e passam essas informações para o 
celular do pecuarista. 

PANORAMAS ATUAIS

Tejon (2019), em seu artigo, "Jovens Brasileiros, 
preparai-vos", nos diz que o presente passou a ser resultado 
do futuro. Que por volta dos 12 aos 14 anos, as pessoas já 
começam a desenvolver as suas Startups. O empreendedo-
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rismo já vem no gene dessa nova geração. Jovens brasileiros 
terão disputa global e não apenas local por espaços à criação 
de novas tecnologias. Prestar atenção e colocar foco naquilo 
que ainda não se sabe, é um conselho de Tejon. 

Podemos encontrar também as ATC, “agronegócio 
de todas as coisas”, as SPA´s (Small Profitable Agrifarms), 
que são as pequenas fazendas lucrativas, rurais e urbanas. 
Chega, agora, o movimento “rurban”, uma síntese que 
integra rural com urbano. Um campo gigantesco para o 
empreendedorismo e o cooperativismo, Tejon, 2019.

Em termos de potencial, hoje a China está unindo 
tecnologia à agricultura a fim de aumentar a produtividade 
e eficiência. Buscam melhorar a administração inteligente na 
plantação, no cultivo e na maquinaria, com o uso da Internet 
das Coisas em 17% do setor agrícola.

No Brasil, está sendo testado o “UBER” das máquinas 
agrícolas, que funcionará com o mesmo propósito do UBER 
de veículos pequenos. Ainda é protótipo, mas vale a atenção. 

Precisamos estar próximos das tecnologias e ino-
vações, porque elas já fazem parte e farão muita diferença 
nas propriedades futuramente. Estamos em transição para 
a Agricultura 4.0, precisamos conhecê-la, pois ela será o 
futuro.
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Controle de pragas

A domesticação de plantas foi uma das grandes 
descobertas humanas, iniciada há cerca de 12 mil anos e 
resultando no que conhecemos hoje como Agricultura. Essa 
forma de obtenção de alimentos e fibras permitiu ao homem 
não ser dependente somente do que a natureza fornecia, 
mudando seus hábitos de nômade. Por outro lado, os insetos 
encontraram condições ideais para expressar seu potencial 

biótico, ou seja, sua máxima capacidade de reprodução 
nestes ambientes agrícolas. Perdas causadas por insetos, do-
enças e plantas daninhas eram muito frequentes, levando a 
grande escassez de alimentos nos assentamentos humanos 
iniciais. Surgia, dessa maneira, a necessidade de controle.

Segundo o Engenheiro Agrônomo Gilberto Santos 
Andrade, uma das formas foi usar plantas que continham 

USADOS DESDE A ANTIGUIDADE, OS INSETICIDAS TÊM QUE EVOLUIR PARA COEXISTIR COM MÉTODOS DE 
CONTROLE BIOLÓGICO E DE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS
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substâncias químicas com poder 
de inibir a alimentação, repelir e até 
mesmo matar insetos. “No entanto, 
esses inseticidas botânicos, até hoje 
utilizados, possuem um problema. Ao 
entrar em contato com raios solares e 
temperatura, perdem rapidamente seu 
efeito inseticida, podendo funcionar ou 
não”, explica.

Integrou as tentativas de con-
trole de pragas o uso do enxofre (uti-
lizado pelos sumérios há cerca de 4,5 

mil anos), de mercúrio (pelos egípcios, gregos e chineses), do 
tabaco (há 526 anos, pelos povos pré-colombianos) e de co-
rantes como o acetoarsenito de cobre. O exemplo emblemá-
tico no controle químico de pragas se deu com a descoberta 
da atividade inseticida do DDT (diclorodifeniltricloroetano), 
utilizado na II Guerra Mundial para controlar malária e tifo 
em trincheiras e posteriormente aplicado em áreas agrícolas 
e urbanas com efeito inicial bastante promissor.

“Os efeitos adversos percebidos na década de 70 
levaram a uma reviravolta na indústria química, gerando os 
primeiros movimentos ambientais, o que culminou com a 
implementação de diversos protocolos de segurança ope-
racional e ambiental antes do lançamento comercial de um 
produto”, lembra Andrade. Hoje, não basta um produto ter 
eficiência agronômica. Precisa ainda provar uma segurança 
aceitável operacional e o menor impacto possível a orga-
nismos não alvo.

O FUTURO DO SEGMENTO

Para o Engenheiro Agrônomo Almir Rodrigo Sauthier, 
está ocorrendo uma revolução no setor. “Um exemplo é o 
início da implantação da nanotecnologia das moléculas para 
inseticidas. Ou seja, moléculas menores e mais eficientes, 
ampliando a eficiência no campo no controle de pragas”, 
explica.

Como principais avanços na área, o Engenheiro Agrô-
nomo Cassiano Conte cita os equipamentos e softwares para 
coleta de dados sobre amostragem de pragas ocorrentes nas 
culturas; a rápida identificação de pragas coletadas na área, 
através da disponibilização de imensos bancos de dados 
para pesquisa e comparação; a possibilidade de um melhor 
e mais rápido diagnóstico; e espacialização da ocorrência de 
pragas nos campos, possibilitando intervenções localizadas 
e as aplicações e intervenções localizadas de produtos, 
possibilitando menores custos e menor impacto ambiental.

“O principal impacto dessa tecnologia será a melhora 
na produtividade, decorrente de melhor monitoramento e 
intervenções de controle realizadas mais rapidamente e com 
melhor eficácia. Menores impactos ambientais também serão 
mensuráveis, uma vez que haverá tendência na diminuição 
do uso de inseticidas, pelas aplicações localizadas e melhor 
tecnologia nas aplicações”, fala Conte.

A previsão é de que num futuro próximo ocorra 
uma diminuição na utilização de inseticidas, motivada 
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principalmente pela demanda dos consumidores por pro-
dutos mais sustentáveis, bem como pelas normativas e leis 
ambientais para utilização dos mesmos. Neste cenário, as 
inovações e tecnologias advindas do conceito de Agricultura 
4.0 terão muito mais importância, conseguindo também 
realizar uma melhor integração com métodos de controle 
biológico e Manejo Integrado de pragas (MIP).

É preciso entender que os insetos são organismos 
altamente evoluídos que possuem naturalmente fatores de 

resistência a inseticidas. Dessa maneira, o uso de inseticidas 
deve ser de forma racional, focando não somente no “que 
utilizar”, mas em “como e quando utilizar” esses produtos. 
“Somente a orientação profissional pode reduzir esses efei-
tos ou parte deles. O grande vilão não são os inseticidas, 
mas a maneira como essa tecnologia vem sendo utilizada. 
É fundamental orientação técnica, levando em consideração 
os preceitos do MIP”, conclui Andrade. 

CONTROLE DE PRAGAS
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