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EdIToRIAl
Promover uma política de apoio à manutenção, criação e resgate das
Entidades de Classe atuantes e que exerçam seu papel político na defesa
das profissões, no sistema Confea/Crea e na sociedade em geral é um
dos maiores objetivos da minha gestão assumida no início deste ano.
Pensando nisso, demos continuidade ao Programa de Apoio à
Sustentabilidade das Entidades de Classe (ProEC), onde o Conselho
atua fortemente na promoção de suporte às entidades na preparação,
planejamento e desenvolvimento da proposta dos seus projetos.
Projetos como este da 1ª revista da Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro, em que aborda algo tão
importante para não só o Sistema, mas para sociedade, que é a questão
cafeicultora.
Reforço sempre que a excelência da atuação do Crea-PR está alinhada
ao imprescindível trabalho realizado pelas associações de classe como
a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte
Pioneiro, que atua com excelência junto aos interesses dos afetos ao
Sistema.
Vamos seguir juntos nesta
caminhada em prol da valorização
das profissões das Engenharias,
Agronomia e Geociências em
nosso Paraná.

eng. civ. ricardo rocha
de oliveira
presidente do crea-pr
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Estamos muito contentes em apresentar
a primeira edição da Revista da Engenharia
e Agronomia do Norte Pioneiro, que tem a
expectativa de alcançar os profissionais do
Sistema CONFEA/CREA por meio de conteúdo
focado na divulgação da legislação, inovação,
métodos e procedimentos envolvendo a
Engenharia e a Agronomia.
Nosso objetivo é o aperfeiçoamento técnico,
principalmente relacionado à produção de cafés
especiais e à valorização das profissões da
Engenharia e Agronomia.
Na nossa visão, tratam-se de temas de
importantes abordagens, tanto para os
agrônomos já em atividade quanto para os
estudantes que pretendem se especializar em
produção de café especial.
A produção desta revista está alinhada aos
princípios de nossa entidade de classe no
sentido de fomentar e congregar a classe
dos Engenheiros e Agrônomos por meio de
iniciativas de cunho cultural e social, além de
defender os interesses da classe e propiciar aos
interessados o aperfeiçoamento por meio dos
assuntos abordados.

facilidade o programa de excelência na produção
de café especial.
Esta edição aborda vários temas direcionados à
nova cafeicultura do Norte Pioneiro do Paraná,
com abordagens focadas em qualidade, boas
práticas, novidades, mercado e tecnologia,
utilizando o conhecimento técnico de
profissionais que são referências em suas áreas
de atuação.
Esperamos que todos que tenham acesso a
esta revista finalizem a leitura certos de que
ela contribuiu com o seu aperfeiçoamento e
crescimento como profissional e como cidadão.
Até a próxima edição!

gabriel henrique marinho
engenheiro da computação
presidente da associação dos engenheiros,
arquitetos e agrônomos do norte pioneiro

Os agrônomos são peças de extrema
importância para o processo de produção do café
de qualidade, principalmente nas pequenas e
médias propriedades, onde se implanta com mais
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ENTREVISTA

Valorização
DAS

profissões

A aproximação das profissões com os novos gestores públicos
está na pauta do novo presidente do CREA-PR, que completa em
2018 o primeiro ano de sua gestão frente ao Conselho

Inovação é um dos pilares da gestão do Engenheiro
Civil Ricardo Rocha de Oliveira frente ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
(Crea-PR), que presidirá no mandato 2018-2020.
Desburocratização de processos e simplificação de
tarefas são metas que ele está conseguindo, pouco
a pouco, colocar em prática e reforçar ainda mais o
caráter de referência que o Conselho paranaense
possui em todo o Brasil. CConfira abaixo a entrevista
concedida à Revista da Engenharia e Agronomia do
Norte Pioneiro:
Revista da Engenharia e Agronomia do Norte
Pioneiro: Sua gestão é tida como inovadora, com
simplificação de processos, desburocratizando,
modernizando e aproximando o Crea-PR do
seu público. Quais os exemplos práticos desta
aproximação do Conselho com clientes e com a
sociedade em geral?

Ricardo Rocha: Temos como grande exemplo
deste primeiro ano de gestão a introdução do
Edital de Chamamento virtualizado, sem que haja
a necessidade de impressão e papeis físicos. Esse
processo é possibilitado pelo Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), gerenciado pelo Departamento
de Relações Institucionais (DRI).
Nesse sentido, também pretendemos ampliar este
tipo de serviço, seja apoiando as entidades de classe
por meio do PROEC, seja com a perspectiva de
melhorar a nossa plataforma de ensino à distância.
REANP: Como o Crea-PR está se preparando para
as principais discussões em pauta no país, como
agrotóxicos e grandes obras de infraestrutura?
RR: Esses temas são debatidos em vários fóruns
que existem dentro do Conselho, especialmente nas
Câmaras Especializadas e em diversas comissões
temáticas, como de meio ambiente, valorização
profissional, avaliação e perícias, entre outras.

NOR

“ESTAMOS BUSCANDO

INTERAÇÃO COM
NOSSOS AGENTES
REGIONAIS RELACIONADOS,
POSICIONANDO O CONSELHO
COMO IMPORTANTE ATOR

POLÍTICO, ECONÔMICO
E SOCIAL”

Em relação aos temas citados, temos uma pauta
com a Câmara Especializada de Agronomia no
sentido de debater e promover iniciativas para
demonstrar a importância da presença dos
Engenheiros Agrônomos na correta realização do
receituário agronômico e na busca da redução do
uso de agrotóxicos. Além disso, temos promovido
e participado de diversos fóruns com órgãos do
governo e do Ministério Público, por exemplo,
com foco na conscientização e no uso racional dos
agrotóxicos. A infraestrutura do país é discutida
junto à Câmara Especializada de Engenharia Civil,
além de um trabalho intenso que fazemos referente
aos nossos mapas digitais. Estas ferramentas
são disponibilizadas ao governo e traçam um
diagnóstico da questão de infraestrutura do Paraná.

REANP: Qual o balanço que o senhor pode efetuar
com relação aos primeiros meses de sua gestão?
esperar para 2019?
RR: O Crea-PR é considerado uma referência

atua alinhado a uma política de valorização das
conseguido implantar boas políticas propostas

na campanha. Uma delas é a implantação do Colégio
de Inspetores, que discute melhores formas de fazer
pelas Câmaras Especializadas. É uma gestão que busca
associadas ao Conselho, oferecendo produtos e serviços
que atendam e levem valor ao nosso cliente.
REANP: O Crea-PR está presente nos eventos mais
relevantes da Engenharia e Agronomia. De que forma
o Conselho trabalha sua participação nestes eventos,
como Ficafé, Expo Londrina, Show Rural, Expoingá e
Wintershow?
RR: A presença neste tipo de eventos é um dos
destaques do primeiro ano de gestão. Tradicionalmente,
temos estandes em simpósios e feiras, mas, nesta
gestão, procuramos otimizar tempo e espaço e
promover reuniões nesses ambientes, com colegiados
e lideranças regionais. Ou seja, muito mais que apenas
nossa presença física na forma do estande – que
é fundamental também, uma vez que prestamos
esclarecimentos à sociedade sobre papel do Crea-PR
– buscamos interação com nossos agentes regionais
relacionados aos eventos e as lideranças locais,
posicionando o Conselho como importante ator político,
econômico e social.
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A reinvenção DA

cAfEIculTuRA
NO PARANá

mAior proDutor Do brASil nA DécADA De 60, o eStADo
hoje inveSte pArA proDuzir grãoS eSpeciAiS, em méDiA
30% mAiS cAroS

Há meio século, o Norte Pioneiro do Paraná
era marcado por uma pujante economia, cujo
eixo era a produção de café. O grão trouxe
riqueza e desenvolvimento. Formou e ampliou
linhas de estradas de ferro, criou cidades e fez
surgir a região que antes era inexistente. Além
dos colonos, levas de imigrantes japoneses e
europeus tornaram-se importante mão de obra
nas fazendas.
O ciclo virtuoso foi interrompido bruscamente
em 1975, por uma geada que dizimou a cultura.
E o café, que representava 58% da produção
nacional em 1962, no ano seguinte não produziu
nada. A esta, seguiram-se outras mudanças
no campo, entre elas a entrada da competitiva
cultura da soja e outros grãos - uma alternativa
atraente financeiramente e adaptada ao uso de
maquinário – e a crescente escassez de mão de
obra. E o café minguou.

Há pouco mais de dez anos, a tradição
cafeeira do Paraná foi retomada com
entusiasmo. Em 2006, produtores do estado
conquistaram o primeiro e o segundo lugar
num concurso promovido pela Associação
Brasileira da Indústria de Café, concorrendo
com os melhores produtores do Brasil.
Segundo o ex-presidente da Cooperativa de
Produtores de Cafés Certificados e Especiais
do Norte Pioneiro do Paraná (COCENPP), e
da Associação de Cafés Especiais do Norte
Pioneiro do Paraná (ACENPP), Luiz Fernando
de Andrade Leite, “sabíamos que tínhamos
qualidade, mas a percepção do público
geral não coincidia. Naquele momento
percebemos que havia um paradigma a ser
quebrado”.
O reconhecimento da qualidade do café no
concurso mexeu com a autoestima. E neste
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ENTRE RAzão E EMoção,
MERcAdo cREScE
mesmo ano, um pequeno grupo de produtores
concebeu um projeto que tinha a ideia de
transformar o estado tradicionalmente cafeeiro
num polo de inovação tecnológica, de melhores
práticas e de produção de cafés especiais,
envolvendo diferentes órgãos de pesquisa,
extensão e fomento. Com a participação de
100 produtores aproximadamente, sendo que
o Estado do Paraná, possui hoje, cerca de 7,5
mil produtores, a maioria deles agricultores
familiares, reunidos numa associação, o projeto se
concretizou. E segue até hoje.
Já como resultado dessa nova trajetória, o Norte
Pioneiro do Paraná conquistou em 2012, o selo
de indicação geográfica de Procedência, que
reconhece a tradição do cultivo na região e dá
destaque aos seus cafés especiais, vendidos a
preços, em média, 30% superiores.
O café do Norte Pioneiro tem acumulado prêmios
e é apreciado em cafeterias e restaurantes de
grandes cidades brasileiras e exportado para
países da Europa, Estados Unidos, Austrália e
Japão, entre outros.
Enquanto no mercado convencional, uma saca
de café de 60 quilos é comercializada, em média,
a R$ 380, uma saca de café cereja descascado
produzida no Norte Pioneiro do Paraná, foi
arrematada em outubro último por R$ 3,4 mil em
um leilão.
O balanço da década mostra que a região migrou
de um manejo amador e hoje conseguiu estruturar
uma agronomia mais eficiente, por meio de
parcerias, envolvendo o produtor e trabalho
contínuo.

eStimAtivA ApontA pArA creScimento
De 19% no conSumo De cAféS eSpeciAiS
em grãoS, torrADoS e moíDoS e
tAmbém em cápSulAS neSte Ano
Há vários anos, o Brasil se destaca como o
maior produtor, exportador e segundo maior
consumidor de café em nível mundial. O
Paraná – o maior produtor do país, nos anos
60 – hoje ocupa a sexta posição, atrás de
estados sem tradição no ramo e sem risco de
geada, como a Bahia e Rondônia, enquanto
Minas Gerais é o maior produtor brasileiro e o
Espírito Santo o segundo colocado.
De acordo com dados da Embrapa Café,
em média, a produção brasileira tem
correspondido a um terço da safra global,
e, no âmbito interno, as exportações,
equivalem a 60% da produção nacional e o
consumo por volta de 40%.
Variações climáticas, altos custos de
produção e necessidade de mecanização
da lavoura são apenas alguns ingredientes
que fizeram o Paraná reduzir a área plantada
de 105 mil hectares para 41 mil na última
década.
O fato que poderia indicar o declínio dessa
cultura, sinaliza uma nova arrancada para
os produtores do Norte Pioneiro, onde está
concentrada a maior parte da produção
paranaense de café. Com máquinas para
ajudar no trabalho e maior participação da
mão de obra feminina, os produtores da
região estão se dedicando cada vez mais a
produzir cafés especiais.
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A demanda por esse tipo de produto registrou
crescimento anual superior a 20% nos dois
últimos anos no Brasil, sendo 25% em 2016 e 21%
em 2017. Segundo o instituto de pesquisa para
mercado de consumo Euromonitor, o interesse
por cafés especiais deve se manter, apesar da
crise, e para este ano a estimativa é de que o
consumo em grãos, torrado e moído e também
em cápsulas, cresça 19%.
O mercado brasileiro de café especial tem
crescido de forma acelerada, porém, mais de
90% do consumo doméstico ainda é de café
tradicional. O consumidor percebe cada vez
mais o valor dos cafés produzidos em regiões
com tradição cafeeira. Neste sentido, o selo de
indicação geográfica de Procedência do café
do Norte Pioneiro é um trunfo. Conforme a
pesquisa, o mercado interno está influenciado
por uma tendência de valorizar os cafés feitos em
pequenas propriedades, com marcas regionais e
com técnicas de produção que enfatizam o sabor.
Conforme explica a pesquisadora na área de
avaliação da qualidade no Instituto Agronômico

do Paraná (Iapar), Maria Brígida Scholz, um café
especial possui sabores e aromas. “Em nossas
análises, buscamos fazer uma conexão entre o grão
seco coletado na propriedade, antes da torra, e as
qualidades da bebida.
Não há um café melhor que o outro”, diz. A variação
das condições climáticas, do cuidado pós-colheita e
da torra, produzirá cafés diferentes.
O crescente interesse das pessoas por cafés, tem
um efeito multiplicador e pode ser considerado um
passaporte para o futuro, um recomeço para o Norte
Pioneiro. Uma equação que combina a emoção da
bebida e a lógica da produção.
A cultura do café exige gestão, tem que ser
alimentada e cuidada o ano inteiro e se isso não
for feito, haverá consequências. Do ponto de vista
econômico, o cafeeiro produz uma safra a cada ano
e tem a característica de safras altas alternadas
com baixas safras, o que se chama de ciclo bienal
de produção. Assim, para equilibrar a receita obtida
com o cafezal, é interessante que o agricultor familiar
diversifique com outras culturas como grãos e aves.
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O engenheiro agrônomo Guilherme Salomão vê um
futuro de crescimento para a cafeicultura do Paraná. O
cenário atual é de agricultores muito antenados buscando
se especializar – fazem vendas de pequenos lotes por
internet, ou em feiras, criam marcas para competir com os
grandes fabricantes, investem em micro torrefações além
de embalar e comercializar.
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No município de Jacarezinho, entre os maiores da região,
segundo o secretário Municipal da Agricultura, Carlos
Alberto Lopes, os produtores de café reduziram a área
de cultivo para plantar cana-de-açúcar. “Mas todos que
investiram em melhoria da qualidade obtiveram melhores
resultados na hora da venda”, diz.
Os ganhos na área técnica repercutem na economia da
região, conforme destaca o conselheiro do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Paraná e ex-presidente da Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro, engenheiro
civil Nilton Batista Prado. “A conquista da I.G. tem efeito
propagador também na nossa área, trazendo mais obras,
construção de armazéns, residências de fazendas”,
resume.

PARANÁ
O Paraná corresponde a
2,3% do território nacional.
Marcado pela agricultura
familiar possui 87% das
suas terras menores do que
50 hectares. Entre outras
atividades agrícolas, produz
19% da safra de grãos
do país e lidera o abate de
frangos com 31,5% da
participação nacional.

CAFÉ
Em 1962, o Paraná
respondeu por 58% da
produção nacional. Em
2017, alcançou 2,7% do
total produzido no país, com
1,2 milhão de sacas de 60
quilos.

outRoS EStAdoS
PRodutoRES 2017:
•

Minas Gerais - 54,3%

•

Espírito Santo -

•

São Paulo - 9,8%

•

Bahia - 7,5%

•

Rondônia - 4,3%

19,7%

iNDiCAçãO
gEOgRÁFiCA DE
PROCEDÊNCiA
Registro para produto que
tenha uma origem geográfica
específica. Reconhece
reputação, qualidades e
características que estão
vinculadas ao local. Garante a
tradição histórica da produção
do café na região.

REGião NoRtE
PioNEiRo
Área geográfica Delimitada:
155 mil hectares
Altitude: entre 500 e 900
metros
temperatura média: variam
entre 19 e 22°C

Precipitação pluviométrica:
permite o cultivo sem irrigação,
ou com irrigação complementar
municípios: 46
Produtores: 7,5 mil (2006) 6
mil (2018)
uma feira internacional da
cultura do café

12 associações de
produtores de café
Uma cooperativa de cafés

especiais
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CafeiCultura
no ParanÁ

Até 1850, a produção
de café do brasil
estava concentrada
no vale do paraíba,
nos estados do rio
de janeiro e de São
Paulo. De 1850 até o ﬁnal
da segunda guerra mundial,
1945, a produção de café
do brasil concentrou-se no
estado de São paulo.

1850

1945
Até 1945, o paraná não era
considerado um estado
produtor de café. em 1942,
área total de café do paraná
era de apenas 84.790
hectares e a produção de
0,50 milhões de sacas
de 60 quilos.

A grande expansão da cafeicultura
paranaense ocorreu entre 1945
e 1950. no período, o estado
plantou cerca de 330 mil hectares
de café, e apresentava uma área
de 418.390 hectares de café e
uma produção de 3,8 milhões de
sacas de café. De 1950 a 1953,
o estado ampliou sua área com
café em cerca de 500 mil
hectares, e já detinha
966.050 hectares com
café. A primeira grande
produção do paraná
aconteceu em 1959.
neste ano o estado
atingiu uma produção
de 20,6 milhões de sacas,
e já apresentava uma área com
café de 1.610.000 hectares. nos
anos subsequentes, 1960, 61 e
62, o paraná já produzia 50 % da
produção de café do brasil.

1950

1960
De 1955 até
meados da
década de 60,
foram construídas
48 unidades
armazenadoras
de café, que
chegaram a
armazenar
cerca de
28 milhões
de sacas,
todos na
capacidade
máxima de
armazenagem.

0
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A

década de 196070,
foi
marcada
pelo excesso de
produção de café e
consequentemente
preços baixos. o
governo acumulou
um enorme estoque
de café, mais de 80
milhões de sacas. em virtude
do crescimento das populações
das grandes cidades, o governo
criou políticas públicas para
estimular a produção de grãos.

1970

1975
em 1975, ocorreu a grande
geada negra que dizimou os
cafezais do paraná. neste
ano o estado tinha 1.050.033
hectares de café e produziu
11,7 milhões de sacas.
em 1976 a produção
foi zero e área com
café era de 749.709
hectares. em apenas
um ano, a área com
café foi reduzida em
300 mil hectares.

A área com café do estado
continuou num processo de
redução e em 2018 a área de
cultivo era de 40 mil hectares. A
ocorrência de geadas em 1994
e 2000, o custo e as diﬁculdades
da mão de obra, os
encargos trabalhistas,
as
diﬁculdades
das
pequenas
propriedades
de
utilizarem a colheita
mecanizada e as
opções de culturas
anuais rentáveis, a falta
de políticas públicas de apoio
à cafeicultura, assistência
técnica e seguro da lavoura de
café, têm contribuído para essa
redução.

1994

2000+
Após a geada de 1994,
iniciou-se um processo de
melhoria de produtividade
e a partir de 2000, um
movimento de melhoria da
qualidade e mudança
da imagem dos cafés
do estado.
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o paraná
corrEspondE
a 2,3% do

tErritÓrio
nacional.
marcado pEla
agricultura
familiar possui

87% das suas
tErras mEnorEs
do quE 50
hEctarEs.

apÓs a gEada dE 1994,
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Assistência técnica leva

qualidade
ao campo

Gestão das propriedades cafeeiras no Norte
Pioneiro foi profissionalizada. A produtividade
aumentou e os custos diminuíram graças ao
trabalho realizado por engenheiros agrônomos.

Anos atrás, a realidade das lavouras cafeeiras
nas pequenas propriedades do Norte Pioneiro
do Paraná era muito diferente. Sem informação,
produtores plantavam em solo com acidez
elevada, gastavam muito dinheiro com estoques
de defensivos agrícolas e colhiam café no chão.
Com a chegada dos engenheiros agrônomos nas
propriedades, tudo isso mudou. As orientações
levadas pelos profissionais transformaram o
parque cafeeiro da região e levaram mais qualidade
de vida aos produtores.

O próximo passo é ajudar o produtor na escolha
das variedades a serem cultivadas, incentivando o
escalonamento na maturação dos grãos, para que a
colheita não se dê em um mesmo período. Depois
do plantio, o agrônomo faz o acompanhamento da
condução da lavoura, orienta sobre a nutrição das
plantas, faz o monitoramento, manejo e controle
de pragas, doenças e ervas daninhas. Martins
acrescenta ainda que o profissional também elabora
estratégias de colheita e processamento, secagem,
segregação e armazenamento dos grãos.

O engenheiro agrônomo Adhemar Augusto Martins
conta que a atuação do profissional nas lavouras
passa pela produção, cuidados com o meio
ambiente e comercialização. O agrônomo, segundo
ele, é responsável por fazer o diagnóstico da
propriedade rural, orientar o que deve ser plantado
e como efetuar os cultivos. A lista de atividades
é grande e começa pela escolha das áreas para
o plantio, análise do solo, correção da acidez e
fertilidade, recuperação e manutenção da estrutura
do solo.

O agrônomo ajuda, também, na gestão, controle
de custos e na análise econômica da atividade.
Controla processos de certificação da propriedade
e da produção, de acordo com os protocolos
escolhidos, e contribui para agregar valor ao produto
final. “Muitos produtores reconhecem e valorizam
o trabalho desses profissionais e têm consciência
da sua importância na viabilização da atividade
desenvolvida”, afirma Martins.
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100%
QUalidade no
caFé
A engenheira agrônoma Amanda Moraes
diz que é gratificante acompanhar o
desenvolvimento de cada produtor a partir
das informações técnicas transmitidas
pelos profissionais. No início do trabalho, ela
recorda que os produtores tinham apenas
conhecimentos básicos sobre cafeicultura.
Com as visitas técnicas e os cursos, a gestão
das propriedades foi profissionalizada. “Antes, o
produtor usava fertilizante além do necessário.
Hoje, levamos análises de solo e, a partir
delas, calculamos a quantidade que deve ser
aplicada”, explica.
Os ganhos de qualidade são comprovados
pela presença permanente de cafés do Norte
Pioneiro em concursos regionais, estaduais e
nacionais. Para a agrônoma, a certificação Fair
Trade (Comércio Justo) foi fundamental para
a evolução da produção cafeeira na região. “A
certificação visa promover a sustentabilidade
e o controle das atividades desenvolvidas
nas propriedades”, resume. Enquanto o café
tradicional é comercializado por cerca de R$
390, no Fair Trade, a saca de 60 quilos é vendida
a R$ 650, em média.

dentro do projeto CAFÉS ESPECiAiS
do NoRtE PioNEiRo do PARANÁ
existe o Programa 100% Qualidade,
que tem como foco a certificação dos
cafés especiais produzidos na região. A
proposta da assistência técnica oferecida
pelo programa é contribuir para melhorar
a QuALiDADE E PRODutiviDADE do
café produzido na região. Ainda, agregar
valor ao produto, elevar o nível do
café produzido na região e aumentar a
visibilidade no brasil e no exterior.
Os pequenos produtores familiares,
que representam 86% do total de
cafeicultores da região, são os maiores
beneficiados, segundo o engenheiro
agrônomo Adhemar Augusto martins.
“foram trabalhadas ações associativas e
cooperativas, de gestão das propriedades
rurais, de certiﬁcação das propriedades e
produto, de melhoria da comercialização,
da conquista da indicação geográﬁca, que
levou o nome do norte pioneiro para o brasil
e o mundo, no domínio das tecnologias
adequadas para a produção de cafés
especiais”, descreve.
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PRODUÇÃO MAIS

LIMPA E

SUSTENTÁVEL

Cafeicultores do Norte Pioneiro
comemoram resultados obtidos graças à
assistência técnica na produção do café

Lavar, descascar e desmucilar o café são
importantes etapas do processo de produção de
grãos de qualidade. Só que elas consomem muitos
litros de água, que não podem ser descartados no
meio ambiente sem antes receber tratamento. Em
busca da solução para esse problema, que encarece
o cultivo do café e gera muito desperdício, um
grupo de cafeicultores do Norte Pioneiro do Paraná
foi até a Costa Rica, em 2013, para conhecer o
sistema de tratamento de água residual usado
pelos produtores de lá.
O engenheiro agrônomo Guilherme dos Santos
Salomão explica que, naquele país, não é comum
os produtores processarem café dentro de
suas propriedades. “O governo incentivou a
concentração em um único ponto para facilitar
o tratamento de efluentes”, afirma. A escala é

“Usamos técnicas
de engenharia de
construção rural para
implantar os projetos”

muito maior, porém, as práticas adotadas para
tratar os resíduos são as mesmas trazidas para
propriedades do Norte Pioneiro. Com consultoria
do engenheiro agrônomo Leonardo Sánchez,
foram implantados três projetos-piloto na
região.
“Usamos técnicas de engenharia de construção
rural para implantar os projetos”, conta Salomão.
Até então, as técnicas, consideradas simples e
financeiramente acessíveis, eram novidade no
Brasil. O agrônomo afirma que as instalações
que buscam tratar efluentes, existentes no país,
não conseguem fazê-lo com eficiência e não há
preocupação com a redução do volume de água
utilizado. “Com isso, o volume de água tratado
tem que ser muito grande e o custo fica muito
alto”, aponta.
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Na propriedade de José Francisco da Silva, em
Congonhinhas, foi instalado um sistema de
produção de biogás. Salomão diz que materiais
de construção e peças simples foram usados para
montar um biodigestor funcional e barato. “Nesse
sistema foi priorizado a redução do consumo de
água. Para as bactérias poderem agir tem que haver
concentração de matéria orgânica no efluente. Não
pode ser muito diluído, senão elas não conseguem
produzir o metano, que é o biogás”, explica.
O agrônomo afirma que o descascador usado
permite a redução da entrada de água. Então, a
lavagem do café é feita de forma rudimentar, numa
caixa de 500 litros, e depois vai para o descascador.
Desta forma, a geração de efluentes é reduzida.
Quando a água chega ao reservatório, o produtor
precisa fazer o controle do pH com cal, já que a
polpa do café é muito ácida. O pH deve passar de 5
para 7 para que as bactérias possam agir e produzir
o biogás. “Treinamos o produtor para utilizar o
pHmetro [aparelho usado para medição do pH]”,
conta.
Depois dessas etapas é preciso regular a entrada
do biogás que, segundo o agrônomo, deve ser lenta
para não lavar as bactérias do fluxo de digestão.
Salomão diz que, em períodos mais quentes, as
bactérias agem mais rápido. Mas é possível usar
o sistema o ano todo. “Quando não tem café, ele
pode trabalhar com esterco, tanto de suínos como
de bovinos”, aponta. O gás é utilizado na cozinha da
propriedade. Modelos maiores podem ser usados
em geradores e nas fornalhas dos secadores de
café.

“Eles gastavam aproximadamente
10 mil litros de água por dia para
lavar 10 mil litros de café”
Em Tomazina, na propriedade de Orlando
Aparecido Palmas, uma via úmida é
compartilhada entre um grupo de produtores.
O modelo do equipamento, porém, consumia
muita água e, para tratá-la, era necessário
usar caixas de decantação. “Eles gastavam
aproximadamente 10 mil litros de água por dia
para lavar 10 mil litros de café”, conta Salomão.
Com a instalação de um sistema de filtragem
e recirculação de água esse consumo baixou
para 3 mil litros, em média. “Usamos o modelo
de filtragem desenvolvido na América Central.
Depois de filtrada, a água retorna para o
sistema”, explica.
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Na propriedade de Edson Messias de Carvalho,
em Joaquim Távora, o equipamento para
descascar e desmucilar o café já usava pouca
água, mas era necessário fazer o tratamento para
o correto descarte no meio ambiente. Por isso, lá
foi montado um sistema com plantas filtradoras.
Primeiro, a filtragem dos efluentes é feita a partir
da retirada de partículas maiores, depois, no
decantador, são separados os resíduos menores,
para que estes não passem para o filtrador e
causem entupimento. Segundo o agrônomo,
a filtragem é feita numa área de 20 metros
quadrados onde tem a taboa, espécie de planta
aquática.
Salomão explica que a planta retira os nutrientes
e, quando chega até a outra ponta, a água está
praticamente limpa. “Não é água potável, mas a
redução da contaminação é muito grande. Pela
análise laboratorial que fizemos, a água fica apta
para ser descartada nos córregos ou pastagens”,
afirma. Na avaliação do agrônomo, os produtores
que participam do programa reconhecem o
trabalho das consultorias e entendem que as
orientações dos profissionais geram resultados
tanto em produtividade como qualidade. “Eles
passaram a se informar mais sobre a produção de
café e conviver melhor com os vizinhos, porque
mostramos que o associativismo traz muitos
benefícios”, acrescenta.Menos custos, mais
qualidade

Menos custos,
mais qualidade
Antes da assistência técnica, a água usada na
lavagem do café da propriedade do cafeicultor José
Francisco da Silva era descartada no ambiente. O
investimento para a implantação do sistema para
a geração de biogás foi baixo e tem funcionado
muito bem. Com a assistência técnica, a produção
aumentou de 20 para 50 sacas de café por hectare
ao ano.
O mesmo aconteceu na propriedade de Orlando
Aparecido Palmas, de Tomazina, bairro Matão. Junto
a mais produtores, ele montou três vias úmidas para
lavar, descascar e desmucilar os grãos. No entanto,
o equipamento adquirido para a propriedade
consumia muita água. Com a assistência técnica,
foi implantado o sistema de recirculação, com
significativa economia.
Antes de adotar o sistema com plantas filtradoras,
sugerido pelos engenheiros agrônomos que
prestaram assistência em sua propriedade, o
cafeicultor Edson Messias de Carvalho precisava
engarrafar toda a água usada na lavagem dos grãos
em galões de 20 litros, o que representava um custo
de mais de R$ 100 por dia só com o transporte de
água. Hoje, ele gasta apenas R$ 7 por mês com
cal para regular o pH da água e o sistema ainda é
compartilhado com os vizinhos.

“Eles passaram a
se informar mais
sobre a produção
de café e conviver
melhor com os
vizinhos, porque
mostramos que o
associativismo traz
muitos benefícios”

NELE VOCÊ ENCONTRA DADOS SOBRE ARTs,
FISCALIZAÇÕES, REGISTROS EMPRESARIAIS E
PROFISSIONAIS E DIVERSAS FUNCIONALIDADES
LIGADAS AO CREA!
CONFIRA EM NOSSO SITE:
WWW.CREA-PR.ORG.BR

ARTs
FISCALIZAÇÃO
REGISTROS
*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
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ESTRATÉGIA DE

FORTALECIMENTO

DA COLETIVIDADE
Associativismo busca crescimento por
meio da união e interesses comuns

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 técnicas e debates acerca
de temas atuais de interesse público”, afirma o
Engenheiro 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 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 do Conselho.
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 Crea-PR possui

90 entidades de classe
cadastradas
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.

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
Fonte: Crea-PR

Facilitador das
entidades de classe
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 tem 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).
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.

Conheça todos os serviços disponibilizados
pelo Crea-PR às entidades de classe:

“A união de 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.

! aqui você encontra: http://www.crea-pr.org.br/ws/sobre-as-entidades-de-classe
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novidade

Eficiência e qualidade
Técnica de separar e descascar mecanicamente os
grãos maduros agrega valor ao café e compensa os
altos investimentos iniciais em equipamentos

Processo inviável no Brasil devido ao custo da mão
de obra, a seleção manual do café maduro durante
a colheita é uma realidade que está longe de existir.
Mas para se ter um café especial e de melhor
qualidade é preciso que os grãos verdes, pretos
e secos sejam separados daqueles que atingiram
um estágio ideal de maturação. Uma das opções
para quem aposta na valorização de suas colheitas
é a filtragem mecânica dos frutos, que dá origem a
um grão de nível superior, chamado de café cereja
descascado (CD).
Apesar de ainda ser pouco utilizada no país, a
técnica vem ganhando cada vez mais espaço
no Norte Pioneiro. “É uma região que tem uma
maturação bastante desuniforme do fruto do café.
A indução floral acontece em um período de tempo
muito prolongado, podendo chegar a seis floradas
em épocas diferentes, o que torna essencial
a separação dos grãos”, afirma o engenheiro
agrônomo Guilherme Salomão.
O processo do CD começa com a separação dos
frutos secos, folhas e gravetos, dos grãos sadios,
sejam eles verdes ou maduros. Esta operação pode
ser feita manualmente ou mecanicamente, por
meio de um equipamento chamado lavador, que
utiliza fluxo de água para “lavar” o café. Os grãos
secos ou com falta de enchimento por desnutrição,
pouca água ou ataque de pragas, conhecidos como
café “boia”, são mais leves e flutuam. Já os sadios,
por serem pesados, afundam e são retirados do
equipamento.
Ainda misturados, os frutos verdes e cerejas são
levados para um segundo equipamento chamado

de descascador ou despolpador, dentro do qual
uma hélice pressiona-os contra uma peneira
cilíndrica. “A casca do café cereja, por estar
madura, é macia, e de fácil remoção. A casca
do verde é dura e firmemente aderida. Ao
pressionarmos os grãos contra a peneira, as
dimensões dos furos permitem passar somente
os grãos descascados, enquanto os verdes
ficam retidos”, explica o engenheiro agrônomo
Eduardo Bianchi Junqueira Santos.
Os grãos de cereja descascado saem do
equipamento ainda com muita mucilagem
(polpa gelatinosa do fruto de café, rica em
açúcares). Ela pode ser retirada em um terceiro
equipamento, conhecido por desmucilador, pela
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ação mecânica de fricção dos grãos e adição de
água. É possível também removê-la pela ação de
micro-organismos que atacam os seus açúcares
tornando-a mais fluída, o que permite a sua
drenagem e o enxague dos grãos. O café pode
ser seco com a mucilagem, mas o processo é
mais demorado.
O método do CD é ideal para regiões úmidas
como a do Norte Pioneiro, onde os produtores
podem encontrar mais dificuldade para secar o
café.
“Quando descascamos os grãos,
diminuímos drasticamente o volume que
deve ser seco. Desta forma, encurtamos
o espaço de tempo da operação e
reduzimos o risco de perda de qualidade
por fermentações indesejadas, ou
reumedecimento dos grãos por chuva
no terreiro”, afirma Santos.
O menor volume demanda menos espaço no
terreiro e para armazenamento, e faz com que
caibam mais grãos de café dentro do secador
quando o processo é mecânico.
Dos cerca de 65 produtores do Norte Pioneiro
envolvidos com o café cereja descascado, 1/3 já
atua com máquinas próprias de descascamento.
A maior expansão, no entanto, tem sido limitada
pelo custo inicial do maquinário e pelos gastos
com capacitação. “A técnica exige maior
investimento em equipamentos, mas ele é
recompensado. Diminui-se o espaço do terreiro,

usa-se menos secadores, consegue-se ter um café
de melhor qualidade, o que vai exigir menos gastos
com padronização e benefício dos grãos para alcançar
um padrão de exportação. É um custo que a própria
eficiência do processo já equilibra, e a valorização dos
grãos acaba sendo um lucro praticamente livre que
o produtor tem em relação ao café comum”, avalia
Salomão. Um café-cereja descascado pode valer
até cerca de R$ 100 a mais por saco do que um café
comum, dependendo da situação do mercado.
Outro desafio do CD é a questão ambiental. O
processo demanda grande consumo de água e gera
efluentes que devem ser descartados corretamente.
“A maioria dos equipamentos usados no Brasil exige
a adição de água, que ao sair do processamento está
carregada de material orgânico, palha, minerais e
mucilagem, então o tratamento desse efluente é
muito importante”, fala Salomão.
Ele destaca, porém, que já existem soluções
economicamente viáveis. Os efluentes podem ser
retidos por filtros e transformados em adubo orgânico
para o solo da própria propriedade ou para pastagem.
É possível também utilizar plantas filtradoras para
purificar a água, em um processo de recirculação
que diminui o consumo, e até gerar biogás para ser
usado na cozinha do local, por meio da biodegradação
dos efluentes. Tudo isso, no entanto, também exige
investimentos e treinamentos. “Esse é nosso grande
desafio: aumentar a utilização da tecnologia em um
cenário de altos custos de produção e baixos preços
de mercado como o atual”, pondera Santos.
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TECNOLOGIA NA

pRodução
DE CAFÉS DE QUALIDADE

Produtivos, mais resistentes à pragas e doenças,
e com ciclos de maturação diferentes. Ao longo
dos últimos anos, novas variedades de café
chegaram ao Norte Pioneiro do Paraná. Os
cultivares, frutos de pesquisas de entidades como
o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), adaptaram-se
bem ao solo da região e têm ajudado a potencializar
os rendimentos dos produtores, especialmente
daqueles que priorizam o cultivo de cafés especiais.
O engenheiro agrônomo Guilherme dos Santos
Salomão destaca três variedades que estão indo
muito bem nas lavouras da região. O IPR 100 é uma
delas. É um café de maturação super tardia – com
colheita prevista entre a segunda quinzena de
junho e segunda quinzena de agosto, dependendo
do clima -, que possui boa qualidade e é resistente
a algumas classes de nematoides, praga de raiz
que tem representado um grande problema em
algumas regiões cafeeiras do Paraná.
Outro cultivar que chegou à região foi o IPR 107,
que é semi precoce – pode ser colhido entre a
segunda quinzena de abril e a primeira de junho

-, oferece boa produtividade e maturação mais
uniforme. “É um café mais graúdo, que se destaca
em relação a outros cultivares e produz uma
bebida de muita qualidade”, afirma o agrônomo.
Já o IPR 103, completa, é uma variedade com
ciclo médio de maturação – quando plantado
em áreas com microclimas que proporcionam
condições de insolação e temperatura favoráveis
-, que tem se destacado em alguns concursos.
Possui resistência a certos tipos de doenças,
entre elas a antracnose que, se não cuidada, pode
frustrar a safra.
O engenheiro agrônomo ressalta a importância
de fazer o escalonamento na produção de café
por meio da utilização de vários cultivares com
tempos de maturação diferentes. Segundo ele, a
recomendação é iniciar a colheita das variedades
mais precoces e terminar com as tardias. Desta
forma, o pequeno produtor consegue otimizar o
uso de equipamentos e da estrutura de secagem,
processamento e armazenamento dos grãos na
propriedade.

O escalonamento não é recomendado
em lavouras mecanizadas. Nestes casos,
a orientação é optar por cultivares que
possuem maturação mais uniforme,
especialmente nas propriedades que
costumam alugar máquinas para fazer
a colheita. “Quando os equipamentos
chegam, é necessário colher todas as
lavouras de uma vez. Se algo estiver fora
da época de maturação, o produtor não
vai conseguir usar a máquina. Tudo isso
tem que ser avaliado”, afirma.
Além das três variedades destacadas,
o agrônomo cita outras que vão muito
bem no solo do Norte Pioneiro do Paraná.
É o caso da Arara que, nas palavras
de Salomão, é “um dos cafés mais
promissores existentes no mercado”,
não só pela produtividade, mas porque
é praticamente imune à ferrugem, tem
bom tamanho de peneira e é resistente à
estiagem. “Chegou para ficar”, garante.
Nas propriedades da região, também são
cultivadas variedades do IAC, como Tupi
RN e 125. “São cafés muito produtivos e
direcionados para a alta qualidade, pois
produzem muita mucilagem, são mais
adocicados”, descreve o agrônomo.
Não são muito tolerantes à estiagem,
porém, como o Paraná tem um regime de
chuvas privilegiado, esses cultivares se
desenvolvem bem sem irrigação.

De acordo com Salomão, todas as variedades
lançadas a partir de pesquisas são mais produtivas
que as já consagradas na cafeicultura, como
Catuaí e Mundo Novo. No entanto, para obter
bons resultados, os produtores devem conduzir a
safra com boas práticas agrícolas, que vão desde
a correção do solo, adubação adequada, até o
controle de pragas e doenças. “O produtor que
optar por alguma variedade que exige tecnologia
mais aprimorada e mantiver os costumes antigos,
pode não ter sucesso. Cultivares novos são como
vacas holandesas, têm alto potencial produtivo,
mas também exigem cuidados especiais”,
compara.
Apesar da oferta de diversos cultivares, Salomão
aponta que 90% do café plantado no Brasil até
hoje ainda é Catuaí e Mundo Novo. O Catuaí,
segundo ele, tem porte baixo e por isso se adequa
à realidade das pequenas propriedades, que
fazem a colheita dos grãos manualmente. Porém,
ele ressalta que as cultivares novas lançadas no
mercado, além de oferecerem mais produtividade,
trazem redução de custos de produção por serem
resistentes a algumas doenças e exigirem menos
defensivos agrícolas.
A renovação do parque cafeeiro, com as novas
variedades desenvolvidas pelos institutos de
pesquisa, começou há pouco mais de 10 anos.
Salomão diz que, hoje, os produtores estão mais
informados e dificilmente plantam as mesmas
cultivares do passado. Quem aposta nas novidades
do mercado consegue aumentar o valor de venda.
“São cultivares com bebida melhor. Para quem está
direcionando a produção para cafés especiais, as
novas variedades são muito vantajosas”, garante.
Com informações na palma na mão, por meio de
smartphones e conexão com a internet no campo,
os produtores têm buscado mais conhecimento.
O desafio, na avaliação do agrônomo, é
profissionalizar as vendas. “Na cafeicultura, quem
investe na comercialização consegue preços muito
melhores do que aqueles que esperam para vender
a safra depois de terminar a colheita. Não dá para
depender do mercado para precificar o café”,
afirma.
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cARAcTERÍSTIcAS dAS NoVAS VARIEdAdES
culTIVAdAS No NoRTE pIoNEIRo:
arara
Possui formato de copa mais compacto
e de maior diâmetro que o Tupi e Obatã.
Os frutos são amarelos e as sementes
de formato oblongo. Apresenta alta
produtividade, tolerância à seca, bebida
de boa qualidade e ciclo de maturação
dos frutos, tardio. É altamente
resistente à ferrugem do cafeeiro.

iPr 107
Apresenta porte médio
e diâmetro de copa
similar ao do Catuaí. Os
frutos são vermelhos,
de formato oblongo.
Oferece produtividade
excelente, tem
maturação semi
precoce e mais
uniforme, com grãos
de peneira malha 17. É
resistente à ferrugem
e produz uma bebida
com aroma e sabor
acentuados, acidez
moderada e encorpada.

iPr 100
É uma cultivar de café arábica resistente ao
nematoide. Possui frutos vermelhos e grãos de
tamanho semelhante aos do Catuaí – peneira
média 16. Adapta-se melhor ao calor, seca, e
solos mais pobres. Apresenta alta produtividade
e rusticidade, tem arquitetura compacta-média
e bebida encorpada, levemente ácida, com
aroma de café e sabor doce.

iPr 103
Possui planta de porte médio, frutos de
maturação mais tardia do que os da cultivar
Catuaí, de cor vermelha. Apresenta moderada
resistência à ferrugem-do-cafeeiro, resistência
parcial à necrose dos frutos e sistema radicular
rústico. A bebida é de boa qualidade e a
produtividade alta. Minimiza as geadas e é
adaptada ao calor e a solos pobres.

NoRTE pIoNEIRo

REVISTA dA ENGENHARIA E AGRoNoMIA do

29

COM PLANEJAMENTO
ADEQUADO,

colHEITA
MEcANIzAdA

em boAS conDiçõeS, o
proceDimento gerA menoS
cuStoS e AgilizA A coletA DoS
grãoS

POTENCIALIZA PRODUçãO DE CAFÉ

O Brasil é o país que mais exporta café no mundo.
Dados do Conselho dos Exportadores de Café do
Brasil (Cecafé) mostram que o país enviou para
o exterior mais de dois milhões e trezentas mil
sacas do grão apenas em fevereiro deste ano. A
mecanização da colheita é um dos aspectos que
contribui para a grande quantidade, potencializando
os processos e gerando menos custos para os
produtores.
O sistema de colheita mecanizado surgiu no Brasil
durante a década de 70. Mas foi apenas no fim dos
anos 90 que conquistou seu espaço. No início, as
colhedoras “sofreram” para se adaptar às condições
de trabalho. Criou-se um “mito” de que elas apenas
danificavam a lavoura e não possuíam um custo
atraente. Conforme os anos passaram, a tecnologia
avançou e os pesquisadores da área entenderam
como extrair o melhor do maquinário.
Durante este tempo percebeu-se que diversos
fatores influenciavam no desempenho das
ferramentas de colheita. A partir do domínio de
algumas regulações e adaptações para diferentes
lavouras, a utilização das máquinas cresceu,
fortalecendo o mercado e a produção nacional.
Desde então, recomendações como a velocidade
operacional, a vibração das hastes, estrutura de
pós-colheita e definições de espaçamento passaram

a ter um papel fundamental para atingir o resultado
ideal para cada lavoura.

“no solo, a variação de

declividade não deve ser muito
brusca. a máQuina precisa de um
solo com maior uniformidade
possível. Quando eXistem
desníveis muitos bruscos, há o
perigo de Quebrar a máQuina. em
casos mais graves, pode até mesmo
representar sérios riscos para

os operadores. Quanto mais
plano for o solo, melhor”, destaca o
engenheiro agrônomo Guilherme Salomão.

Ele comenta que existem máquinas que conseguem
colher em terrenos com até 30% de declividade
sem danos à lavoura ou riscos de acidente, mas
ressalta que as melhores condições do solo sempre
favorecem o procedimento.
A colheita mecanizada funciona a partir da utilização
da vibração e atrito das varetas da máquina com as
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ramas e com os frutos do café. Cada tipo de cultivar
possui um diferente comportamento na colheita. Em
algumas, o fruto fica mais preso à planta, exigindo
maior atenção durante o procedimento. Quanto
menor a tensão de preendimento do fruto com a
rama, menor será a dificuldade de realização da
colheita. Dessa forma, os cultivares que possuem o
fruto mais solto acabam por facilitar o processo.
Cultivares de café Arábica geralmente são mais
adaptadas à colheita mecanizada, a exemplo de
várias numerações da linhagem de Mundo Novo e os
Acaiás, esta última uma variação de Mundo Novo.
“Esses cafés tem o fruto que desprende fácil da
planta, maturação uniforme e período adequado, é o
favorito para colheita mecanizada”, garante Salomão.
É necessário que o produtor esteja atento a condição
de maturação da própria colheita para não perder
eficiência do processo.
Outras especificações devem ser respeitadas
para um melhor aproveitamento da colheita
mecanizada. O arranjo espacial, alinhamento no
cultivar, e a condução da planta devem ser realizados
e planejados da melhor forma para que a máquina
trabalhe melhor. As entrelinhas devem possuir uma
distância mínima de três metros para que a máquina
possa se locomover com boa mobilidade, sem
provocar danos à lavoura. Recomenda-se ainda que
o espaçamento entre as plantas seja menor que um
metro de distância, podendo chegar até meio metro.
Do ponto de vista econômico, calcula-se que o custo
do uso de uma máquina na colheita corresponda a
50% do custo de mão de obra manual para fazer o
mesmo serviço. Mas segundo os especialistas, o
produtor deve dispor de uma área que justifique a
compra de uma colheitadeira. Devido ao alto custo
envolvido, recomenda-se que o terreno possua
em torno de 80 ou 100 hectares, no mínimo. Do
contrário, é preferível alugar uma máquina ao invés
de realizar a compra.

Em ambos os casos, é recomendado investir
também na estrutura de pós-colheita. Em média
os especialistas afirmam que uma máquina realiza
o trabalho de 30 homens. Caso o produtor não
consiga atender e armazenar esse alto volume
colhido, acaba correndo o risco de perder a
qualidade dos grãos na pós-colheita ou até mesmo
o café. Este cenário pode impactar negativamente
no valor de venda, gerando até mesmo prejuízos. Do
mesmo modo, é importante estar atento e realizar
manutenções nas máquinas para evitar problemas
maiores.
A produtora de café Marilda Leiko terceiriza há
13 anos o serviço de colheita mecanizada em sua
produção. Ela comenta que além de evitar acidentes
com mão de obra, o procedimento trouxe rapidez e
agilidade para a sua lavoura, facilitando o trabalho
na colheita. “Conseguimos colher em torno de
1.200 saquinhos de 60 litros por dia. Além disso, na
colhedora há a vantagem de regulagem para colheita
seletiva”, garante.
Para Salomão, quem deseja utilizar a colheita
mecanizada deve observar primeiramente se a sua
área de produção é apta. O engenheiro destaca
também a importância do ponto de maturação
dos grãos, já que o trabalho com a colheita seletiva
busca colher o café mais maduro possível e deixar a
parcela mais verde na área.

“Se o produtor for o dono da máquina ele pode
alterar a regulagem para realizar colheitas a
partir de diferentes alturas da planta, já que
as partes mais altas tendem a amadurecer
primeiro. Depois em 30 ou 40 dias pode
realizar a colheita novamente. Em média são
feitas duas passagens seletivas na mesma
lavoura, facilitando o pós-colheita, já que o
volume colhido é menor, o que torna mais fácil
o trato e manejo”, conclui.
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PROTAGONISMO

FEMININO
PRODUZ
CAFÉS

PREMIADOS

Com assistência técnica, projeto organiza produtoras mulheres
e mostra bons resultados de performance e produtividade

No início da colonização da Região Norte Pioneiro
do Paraná, as mulheres trabalhavam na cafeicultura
principalmente na época da colheita. Naquele
tempo, era comum haver famílias com dez a quinze
filhos e o cuidado da casa e das crianças era a
principal atividade da mulher.
Os tempos são outros. As famílias rurais diminuíram
de tamanho, a urbanização fez a mão de obra no
campo ficar escassa e a sucessão das propriedades
tornou-se um assunto crítico. Neste contexto, as
mulheres passaram a trabalhar cada vez mais na
lavoura, colheita e secagem do café e se tornaram
mão de obra essencial na pequena propriedade. Mas
até bem pouco tempo, não frequentavam eventos
técnicos de transferência de tecnologia ou reuniões
da associação. Nestes, predominavam os homens.
Com o objetivo de modificar essa prática e incluir
as mulheres cafeicultoras nos processos de
treinamento técnico, o projeto Mulheres do Café do

Norte Pioneiro oferece assistência técnica focada
no bom aproveitamento da terra e o consequente
aumento da produtividade.
Trata-se de uma estratégia de extensão rural
implantada na região norte pioneira do Estado
com o objetivo de trabalhar com as mulheres que
desenvolvem atividades junto com suas famílias nas
lavouras de café. “Nossa proposta é desenvolver
as lavouras de café melhorando a produtividade,
qualidade, custos, sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento social por meio da melhoria da
autoestima e empoderamento feminino”, conta o
Engenheiro Agrônomo Otávio Oliveira da Luz.
Após seis anos de atividades, hoje o projeto está
sendo trabalhado em 12 municípios da região de
Santo Antônio da Platina e em mais três municípios
da região de Cornélio Procópio, envolvendo um
universo de aproximadamente 250 mulheres
cafeicultoras e uma equipe técnica multidisciplinar
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composta por 15 profissionais, entre Engenheiros
Agrônomos, Técnicos Agrícolas e Economistas
Domésticos.

“Conseguimos trabalhar o

O grupo transmite informações técnicas sobre
a cultura do café, de modo que as mulheres
possam, juntamente com sua família, mudar o
nível tecnológico da lavoura de café aumentando
a produtividade, preservando o meio ambiente,
diminuindo os custos, obtendo produtos de alta
qualidade, buscando nichos de mercado que
possam valorizar esta cultura.

juntos, de modo que possam

“Acredito que o projeto consiga trabalhar de forma
efetiva o lado pessoal de cada mulher, de modo que
elas fiquem preparadas para uma maior participação
nas decisões da propriedade, das organizações
de classe e na sociedade em geral. Ajuda com que
fiquem desinibidas, se valorizem, melhorem a
autoestima e sejam respeitadas”, diz Oliveira da
Luz.

Após seis anos
de atividades,

hoje o projeto está
sendo trabalhado
em 12 municípios
da região de
Santo Antônio da
Platina e em mais
três municípios da
região de Cornélio

Procópio

desenvolvimento dos grupos
individuais e todos os grupos
buscar coletivamente mais
informações, divulgar o
produto e sua história,
buscar mercado diferenciado
que agregue mais valor ao
café de boa qualidade”, conclui
o Engenheiro Agrônomo.

O projeto Mulheres do Café do Norte Pioneiro
está baseado em cinco reuniões por ano,
realizadas em cada município participante. Os
encontros acontecem em Abril (abordando
o tema da comercialização do café), em Maio
(tema da colheita e preparo do café), em
Agosto (com o tema da poda e desbrota do
café), em Setembro (sobre a adubação do
café) e em Novembro (enfatizando o manejo
integrado de pragas, doenças e erva daninhas).
Com cerca de quatro horas, as reuniões são
práticas e normalmente realizadas dentro

das lavouras. Após cada encontro, os técnicos
visitam as propriedades para reforçar o tema
da reunião e tirar as dúvidas diretamente nas
propriedades, de modo que todas possam
utilizar as técnicas apresentadas. Integram
o projeto ainda uma grade de treinamentos
planejados conforme a necessidade dos
grupos, bem como viagens de estudo para
municípios da região e a participação em
eventos sobre café, entre eles a Semana
Internacional do Café em Belo Horizonte,
referência no setor.

RESULTADOS
A participação das mulheres nos concursos,

Melhora considerável no relacionamento

que era insignificante até 2015, passou a

familiar e da saúde das mulheres, diminuindo a

representar 58% das amostras da região em

depressão

2017. E a conquista de prêmios é frequente.
Também criaram seu próprio concurso, o Cup
das Mulheres do Café do Norte Pioneiro, que
este ano terá a segunda edição
Agora protagonistas, as mulheres
cafeicultoras chamam à atenção das
cafeterias e exportadoras de cafés especiais,
comercializam seus cafés para cafeterias do

Paraná, São Paulo, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul

O grupo já exportou 170 sacas de café
para Austrália e para o Japão. Os cafés
produzidos pelas mulheres foram vendidos
entre R$ 1 mil e R$ 1,6 mil a saca de 60 quilos
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SEI

é sinônimo de
agilidade e
sustentabilidade

Alinhado aos princípios de celeridade da
atual gestão, processo eletrônico acelera
trâmites efetuados pelo Crea-PR

O processo dos Termos de Fomento, elaborados
pelo Departamento de Relações Institucionais
(DRI) do Crea-PR, inaugura um novo modelo de
modernidade e dinamismo dentro do Conselho
paranaense. Inserido no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) – plataforma desenvolvida pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para
promover a eficiência administrativa –, o modelo
deixa para trás a morosidade normalmente atrelada
ao funcionalismo público e coloca em cena o vigor e
a rapidez anteriormente vistos prioritariamente na
iniciativa privada.
O novo formato é a menina dos olhos da gestão
do engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira,
que preside o Crea-PR na gestão 2018-2020. “A
introdução do Edital de Chamamento virtualizado,
sem a necessidade de impressão e papeis físicos,
desburocratiza e moderniza o atendimento prestado
aos profissionais e à sociedade”, diz.
Regido pela Lei Federal n° 13.019/2014, o processo
dos Termos de Fomento atende as demandas
de cerca de 95 Entidades de Classe ligadas
ao Crea-PR, com foco na obtenção de apoio
financeiro. “Os projetos aprovados são voltados
ao aperfeiçoamento técnico e cultural da classe e à

valorização das profissões abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA”, lembra o presidente.
Por se tratar de um processo que exige absoluta
segurança em todos os atos gerados, e por envolver
diversos documentos a cada etapa, acabava
resultando em um considerável volume de papel.
“A virtualização elimina cerca de 20 mil cópias
anuais, além de aumentar a eficiência, a agilidade e
a otimização dos arquivos, que não precisam mais
ser armazenados fisicamente”, exalta o Gerente
do DRI, Claudemir Marcos Prattes. Para ele, o
momento é emblemático e ressalta ainda mais o
papel de inovação intrínseco ao Crea-PR. “Essa
iniciativa representa uma economia de insumos, de
tempo e recursos das nossas entidades e de nossos
colaboradores. Tudo isso é imensurável em termos
de qualidade e eficiência”, acrescenta.
Os 3 editais de chamamento público promovidos
pelo Crea-PR em 2018 concederam R$ 3.9 milhões
para 140 projetos de 50 entidades. Já são 60
projetos finalizados que atingiram cerca de 10 mil
profissionais. O desafio para os novos projetos é de
atingir cerca de 26 mil profissionais até o final deste
ano.
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coMo fuNcIoNA o pRocESSo ElETRÔNIco No SEI?
Os processos criados no SEI recebem a NUP
(numeração única de processos)

A partir daí, a tramitação ocorre somente virtualmente

A assinatura eletrônica do usuário pode ser inserida no
próprio documento

Os documentos editáveis e ofícios podem ser
gerados diretamente no SEI, a partir de modelos préformatados

o crea-Pr quer
ter até o ﬁnal de
2020 pelo menos 30
tipos de processos
virtualizados
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A

ARTE

DE TORRAR

cAfÉ

Entre o momento em que os grãos são plantados
e aquele em que o café chega quentinho à mesa,
existe um longo caminho. Qualquer pequena
mudança ou alteração neste processo pode resultar
em um café melhor ou pior em termos de qualidade
e sabor. Para fazer um café especial, considerado
gourmet, toda essa cadeia deve ser ainda mais
controlada, e uma de suas etapas que merece
atenção é a torrefação. Mesmo os melhores grãos,
se não forem torrados de forma adequada, podem
perder sua qualidade e apresentar uma bebida de
sabor inferior.
No Norte Pioneiro, existe a preocupação com a torra
em todo o processo de criação de um café de alta
qualidade. O clima ameno, com chuvas abundantes
e o solo fértil, de origem vulcânica, é propício para o
plantio dos melhores cafés, que dão origem a uma
bebida equilibrada e de alta doçura, com aromas
e sabores que remetem a frutas, melaço de cana,
caramelo e chocolate. Mas para que todos esses
atributos sejam extraídos dos grãos é preciso que a
torra seja feita de forma correta.
A escolha de como será esse procedimento é função
do mestre torrefador, profissional especializado
tanto na aquisição de lotes especiais de café
quanto na arte de torrá-los. “É um conhecimento
que envolve experiência e qualificação. Deve-se
conhecer o café que se tem em mãos para identificar

umA DAS etApAS mAiS
importAnteS DA proDução
Do cAfé, A torrefAção
AinDA é relegADA A SegunDo
plAno no brASil, mAS no
norte pioneiro elA gAnhA
DeStAque em empreSAS De
cAféS eSpeciAiS

como se comporta durante o processo, a fim de
fornecer a quantidade de calor e por quanto tempo,
para obter o aroma e sabor máximos que os grãos
têm potencial de expressar. Um bom torrefador é
aquele que consegue não estragar a qualidade do
café”, afirma o engenheiro agrônomo Adhemar
Augusto Martins, especializado em cafés especiais
do Norte Pioneiro.
A torrefação trabalha com duas variáveis: o tempo
e a temperatura. Nos cafés especiais, ela dura de
10 a 14 minutos e os grãos são submetidos a uma
temperatura acima de 200°C. O controle do tempo
é um dos aspectos mais importantes da torra.
Quanto mais tempo ela demorar, mais escura será
a cor do café. Se passar do ponto, os grãos acabam
queimados e a bebida fica com sabor amargo.
Na indústria dos cafés comuns, a torra escura,
característica do café “extra- forte”, é bastante
usada e serve, em geral, para “mascarar” defeitos
dos grãos. Já a torrefação de cafés de alta qualidade
é personalizada de acordo com cada lote e costuma
ser mais clara, resultando em um café menos
amargo e com sabor e aroma mais pronunciados.
Existem também as torras médias, que ficam no
meio do caminho.
De acordo com Martins, é preciso observar bem
as características dos grãos, efetuar alguns testes

“Na avaliação física, os lotes não podem
apresentar impurezas como paus, pedras e
cascas, e nem grãos verdes e pretos. A coloração
do café deve ser uniforme em todo o lote. Na
classificação sensorial, tem de ser uma bebida
limpa, sem sabores ou odores estranhos, como de
fermentação e crescimento de fungos por secagem
e armazenamento incorretos”, explica Guilherme
Salomão, engenheiro agrônomo e consultor de
campo para o plantio e comercialização do café.

O aquecimento faz com que os grãos liberem um
óleo aromático, chamado de essência do café
ou cafezal, que é volátil - transporta sabores e
aromas - e solúvel em água - ou seja, esses aromas
e sabores são transferidos para a bebida depois
de pronta. A reação química do calor e da essência
do café é chamada de pirólise, que é o que produz
o sabor e o aroma de um determinado café. Se os
grãos não forem torrados à temperatura ou tempo
necessários, os óleos podem não aflorar, assim
como temperatura e tempo excessivos podem
deteriorar essas essências.

Na primeira etapa da torra, o equipamento
é aquecido até o ponto desejado e os grãos
são inseridos no cilindro de torra, dentro do
qual recebem calor e perdem umidade. O
aquecimento por meio de fornos a lenha pode
transferir cheiro de fumaça, por isso nos cafés
especiais ele é feito a gás.
Começa uma das etapas mais importantes da
produção do café, na qual ocorrem reações
químicas que ajudarão a extrair os potenciais
de aroma e sabor. Os amidos transformam-se
em açúcar (efeito chamado de caramelização),
as proteínas decompõem-se e toda a estrutura
celular do grão muda. “Nesta etapa, os grãos
perdem 20% do seu peso pela eliminação da
umidade e aumentam em 40% seu volume, pela

dicas para uma
torrefação eﬁcaz
Sempre usar matéria-prima de boa qualidade
Estudar o café e todo o seu processo, da
lavoura até a xícara
Conhecer o comportamento dos grãos
em cada etapa da torra
verificar as características do lote de café:
processo, variedade e densidade
Entender o comportamento do
equipamento de torra
Controlar o processo de torra minuto a minuto

Ao fim da torra, o café é rapidamente resfriado em
bandeja especial, atingindo a temperatura ambiente
em poucos minutos. O objetivo é preservar o
ponto de seus óleos aromáticos. A etapa final é
a moagem e varia segundo o tipo de extração da
bebida que será feito (por exemplo, café coado,
cafeteira italiana, café expresso) cada um com uma
granulometria específica.
Apesar de ser mais trabalhosa e exigir investimentos
em qualificação e equipamentos melhores e mais
precisos, a torra especializada de cafés é o caminho
ideal para quem prima pela qualidade do produto
final. “O consumidor está cada vez mais exigente.
Para se destacar neste mercado, é preciso buscar
inovações tecnológicas nos processos de produção,
comercialização e relacionamento com os clientes”,
avalia Martins.
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expansão provocada pelas reações químicas”, conta
Martins.
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e conferir o resultado por meio de provas de
degustação para decidir o perfil ou curva de torra
adequado para cada lote de café. Alguns pontos
devem ser observados para se tomar a decisão,
como variedade do café, densidade, tamanho, cor e
formato dos grãos, processo de secagem e tempo
de armazenagem.
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FISCALIZAÇÃO
no setor de agronomia
na região de Londrina
tem saldo positivo
Na safra de verão 2017/2018, o CREA-PR fez um
trabalho intensivo de fiscalização de agronomia
em culturas temporárias na região de Londrina.
Somente na área da regional foram fiscalizados
249 produtores que não tinham o registro de ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica), desses,
83% regularizaram a situação, resultando no
arquivamento dos processos. “É uma prova de que
a fiscalização surtiu efeito, ou seja, a contratação
de profissional para se responsabilizar por aquela
atividade que estava sendo exercida de forma ilegal
pelo produtor, o registro de empresa como Pessoa
Jurídica junto ao Crea-PR, ou mesmo o registro da
ART, formalizando legalmente a responsabilidade
técnica profissional por aquela atividade”, comenta
o engenheiro civil Alexandre Fleuringer, responsável
pela Fiscalização na regional de Londrina.
Anualmente, o Conselho realiza cerca de cinco mil
atividades de fiscalização na Agronomia no Paraná
tendo, aproximadamente, 90 mil ART’s o que
representam 82% de irregularidade. Para o gerente
de fiscalização do Crea-PR, engenheiro civil Diogo
Colella, esses números podem passar a equivocada
sensação de que há algo errado na Agronomia,
o que, na sua opinião, não é verídico. “Temos a
consciência de que nossos mais de 23 mil
profissionais, responsáveis pelas quase
90 mil anotações de responsabilidade
técnica anuais, tem no exercício ético e

Mais de 80%
dos relatórios
produzidos foram
arquivados sem
autuações

responsável da profissão a pauta de suas
atuações, aplicando o conhecimento
agronômico na segurança da vida
humana”.
Uma das atribuições do Crea-PR é a fiscalização
de obras e serviços técnicos vinculados às
diversas profissões que representa, dentre
elas, as atividades de agronomia. Neste caso
são verificados itens que comprovam o efetivo
exercício profissional, de serviço prestado por
pessoa física ou jurídica, que são comprovados pelo
registro da anotação de responsabilidade técnica.
As fiscalizações, na Agronomia, são referentes ao
projeto e assistência técnica, com visitas à campo
em propriedades e junto aos produtores rurais.
A base das informações é obtida por meio de
cartórios de registro de imóveis e do sistema Siagro
(Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de
Agrotóxico do Estado do Paraná). Fleuringer explica
que nas visitas aos produtores rurais são obtidas
informações a respeito da existência ou não de
profissional responsável pelo projeto e
assistência técnica da cultura que esteja em
andamento. “Também obtemos informações a
respeito da área da propriedade, equipamentos
encontrados, a utilização de mão de obra
familiar ou contratada, para apurar se é ou não
um caso de agricultura familiar”, diz.

O Brasil será responsável por um terço da produção
mundial do café em 2018, ficando à frente de países
como Vietnã e Colômbia. Uma fatia de 36% de todo
o mercado internacional sairá de terras brasileiras, o
que equivale a mais de 58 milhões de sacas de 60kg.
Dos estados que produzem o grão, o Paraná figura
como o sexto maior produtor do país, com pouco
mais de 1 milhão de sacas, o que corresponde a 2%
da produção nacional. E a maior região produtora
do estado é o Norte Pioneiro, sendo que Londrina é
conhecida como a “capital do café”.
Em virtude disso, essa cultura recebe uma atenção
especial na fiscalização do Crea-PR. Mesmo o
Conselho atuando em diferentes frentes para
atender outras culturas, como fruticulturas,
olericulturas, piscicultura, produção de sementes
e mudas, armazenamento de grãos, receituários
agronômicos e quadro técnico de empresas
e cooperativas. “As principais atividades de
fiscalização são as culturas agrícolas temporárias,
principalmente no tocante ao projeto de implantação
e assistência técnica. O Crea-PR desenvolveu
recentemente planejamento específicos para a
fiscalização de estradas rurais, conservação de solos
e serviços de armazenamento e expurgo”, explica
Colella.
De acordo com dados do Crea-PR, desde 2002 foram
cadastradas 932 ART’s para atividades relacionadas
à cafeicultura, seja tradicional ou adensada. Deste
total, 76% se referem à propriedades localizadas
nos municípios da Regional de Londrina, 18%
da jurisdição da Regional de Apucarana e 6% de
municípios da Regional de Maringá.
Neste ano, até o momento, registra-se um aumento
de 240% na quantidade de ART’s anotadas dessa
atividade, em comparação ao mesmo período de
2017 nos municípios da Regional Londrina. Além
disso, foi constatado o crescimento da participação
percentual da regional em relação a outras cidades
do Paraná, pulando de 76% de representatividade
com base nas ART’s para 97% Tudo com relação à
produção do café. Fleuringer aponta que verificando

- intensificação da fiscalização de culturas
temporárias e permanentes a campo, através
de escritórios de planejamento e através de
cédulas rurais em cartório, com foco na efetiva
participação profissional;
- Realização de novas rodadas de fiscalização
para averiguação dos indícios de acobertamento
profissional, conforme disposto na Deliberação
Normativa 111/2017 do Confea, considerando
os últimos 12 meses do ano, em tipos de
atividades a serem deliberadas pela CEA;
- intensificar a fiscalização a partir dos dados
disponíveis no sistema Siagro, para culturas
temporárias na safra de verão 2018-2019,
culturas permanentes, olerícolas e/ou frutíferas.

os índices da cafeicultura na região, constata-se
que 40% das ART’s anotadas são de municípios
pertencentes à área da Inspetoria de Jacarezinho.
“Analisando todos estes dados, percebe-se
um aumento da atividade de cafeicultura nos
municípios da Regional Londrina, especialmente no
Norte Pioneiro, onde se localiza a sede da Inspetoria
de Jacarezinho”.

INoVAçõES NA fIScAlIzAção
Para as culturas agrícolas, o planejamento do
Crea-PR é realizado levando-se em conta a época
do plantio. Segundo o gerente de fiscalização do
Conselho, Diogo Colella, as oito regionais atuam em
conjunto com os profissionais das 35 inspetorias
no desdobramento de ações locais, “isso sem
perder o foco de uma ação coordenada estadual”,
complementa.
O mercado agrícola mantém características
tradicionais, porém é dinâmico e cada vez mais
tecnológico, o que exige do Crea-PR acompanhar
os processos de forma inovadora. Por isso, o
Conselho investiu em tecnologia e atualização dos
equipamentos, principalmente no desenvolvimento
de um aplicativo de fiscalização que abrange todo o
estado.
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aÇÕes Para 2019

A REGIão do cAfÉ

Conﬁra algumas das atividades
previstas para o próximo ano na área de
ﬁscalização do Crea-PR

39

NoRTE pIoNEIRo

REVISTA dA ENGENHARIA E AGRoNoMIA do

40

ARTIGo

MEcANIzAção
como estimular o agricultor pequeno e médio voltar
a plantar café no paraná? são necessárias políticas
públicas? Quais?
O Paraná, que já chegou a plantar mais de 1,5
milhões de ha de cafeeiros nos anos 60 produzindo
cerca de 20 milhões de sacas, ajudando a
desenvolver o Paraná e o Brasil, baseado em
pequenas e médias propriedades, reduziu
drasticamente a área cultivada hoje para cerca
de 50.000 ha, principalmente devido às geadas
combinada com preços baixos e o fator mão de
obra. Políticas públicas, nacional e estadual, visando
transferir a cafeicultura para regiões sem geadas,
aliado a outros problemas crescentes como de
pragas e doenças, seca e preços, contribuíram para
a situação atual.
Hoje, cinco décadas depois, as geadas não são
problemas limitantes. Isto é devido à freqüência
de geadas severas reduzidos de uma a cada seis
anos para uma a cada 12 anos. Além disso, mudou a
tecnologia de cultivo, de tradicional de 800 plantas/
ha para renque 2.000 plantas nos anos 70 e 4.000
plantas atuais. População dois a quatro vezes
maiores altera drasticamente a produtividade/
ha que reduz o custo/sc aumentando muito o
lucro/ha dando escala econômica para pequenas
propriedades. O mais importante é que a
recuperação da produtividade econômica ocorre
após quatro anos da geada severa ao invés dos seis
anos no modelo tradicional. O cultivo adensado
veio a melhorar mais ainda com 6 a 10.000 plantas/
ha para pequenos e médios, introduzido de
Colômbia e Costa Rica e adaptado para o Paraná
pelo IAPAR, visando dar à cafeicultura paranaense
a sustentabilidade, dotando-o de característica
econômica, social e ambiental apropriada.
Com produtividade bem maior, visa recuperar a
produtividade econômica em dois anos depois
de geada severa ou poda drástica, resultando em

De caFé adensado
De 2 a 200Ha ou mAiS
por tumoru sera

dano médio anual do biênio zero, desde que adote a
tecnologia no nível do cultivo comercial de cereais.
Com isso, é possível lucro mesmo a preços baixos,
dando escala econômica ao invés da escala de área
pela área de terra, podendo chegar à receita bruta
anual média de dez anos de 20 a 30 mil Reais/ha/ano.
O Paraná possui vantagens quando comparado com
outras regiões como Cerrado Mineiro e Bahia, pois
temos água disponível para o café irrigado e sequeiro,
além de menos problemas com algumas pragas como
bicho mineiro e ácaros.
Falta implementar uma política pública permanente
para retomar a cafeicultura numa escala mínima
de 200.000 ha no máximo, a ser implantada
gradualmente, parcelada e continuamente de modo
a assimilar as inovações geradas pelas pesquisas. As
novas cultivares resistentes a adversidades biológicas
e ambientais e tecnologias de produção específicas
a cultivares, regiões e densidades de plantio estão
disponíveis, mas adotadas apenas parcialmente,
por insuficiência de política pública estadual. Não
somente tecnologias de produção, mas também
tecnologias de administração e tecnologias de
comercialização estão disponíveis.
Dotar de meios como a desburocratização, segurança
jurídica, infraestrutura, crédito, seguro, assistência
técnica e atualização tecnológica continuas na
pesquisa aplicada são necessárias, exequíveis
e oportuna dada a tendência de migração da
cafeicultura para o Sul e o Paraná seria a principal
beneficiária natural.
como tornar o café (convencional e adensado) uma
cultura rentável?
tecnicamente seria via combinação produtividade/
ha bem maior, custo/sc bem menor, qualidade de
bebida superior e diversificação das atividades,
combinando tecnologias de produção, administração
e comercialização, tornando mais dependente da
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ação dos cafeicultores e menos dos comerciantes,
industriais, governo e consumidores.
A produtividade média anual do Brasil é 22 sB de
exportação e a do Paraná, 25 sB/ha/ano, embora
este último ano tenha subido um pouco devido ao
ano de bienalidade positiva. Com produtividade
média brasileira de cerca de 20 sB/ha o custo de
produção total inferido (custo variável + custo
fixo) é de cerca de R$500,00/sB, segundo Sebrae/
Mg (2014) enquanto que é de R$350 com 30 sB
e de R$280,00 com 40sB. Assim, propriedades
pequenas com 10 ha ou menos passa a ter escala
econômica de lucro de área de 50 ha de cafeicultura
convencional, associado a preço melhor devido
a qualidade de bebida e estabilidade econômica
pela diversificação dando lucro por ha estável,
sustentável e digno para a família. De forma
gradual, à medida que capitaliza, uma porcentagem
crescente de cafeicultores tem a perspectiva de
lucro a preços baixos. Com adoção integral de
tecnologia, o custo poderia reduzir para $375,00/sB
e o lucro ser aumentado para R$1.750,00/ha/ano no
sequeiro; no fertirrigado poderia ser R$325,00/sB
e R$4.500,00/ha. Apesar disso, na média, os preços
estão cada vez mais insustentáveis no sistema de
cultivo renque mecanizado, especialmente para os
de produtividades abaixo da média e para os que não
têm escala de área.
Em sistema de cultivo adensado, a tecnologia se
torna mais sustentável econômica e socialmente,
para médias e pequenas e, também para grandes.
Isto aumenta mais ainda a produtividade média
anual de 10 anos facilitando a obtenção de café
de qualidade a menor custo por ha e maior
remuneração com estabilidade econômica via
diversificação. Para pequenos e médios que são
a maioria das propriedades agrícolas das regiões
cafeeiras do Paraná, o cultivo adensado, poderia
alcançar no cultivo sequeiro em média de 50 sB/ha/
ano com custo de R$300/sB e lucro de R$6.250,00/
ha/ano, um lucro 3,6 vezes maior. Se adotar
100% tecnologia visando reduzir a bienalidade e
der mais vigor nutricional com 30% mais adubo,
matéria orgânica, cobertura de solo, calagem,
solo descompactado e ou fertirrigação, daria mais
escala econômica com produtividade de 60 sB/

ha/ano, dando mais escala econômica e mais
sustentabilidade integral usando racionalmente
o solo e água com plantas e criações de alta
densidade econômica, tornando a cafeicultura
adensada diversificada uma das melhores
alternativas agrícolas nos próximos 20 anos.
cultivar 10 hectares de café é melhor que cultivar
100 hectares de soja? como podemos calcular isto?
É melhor, pois controlar o ambiente em 10 ha
é muito mais fácil e barato e, além disso, no
Paraná com o efeito da mudança climática e com
aumento esperado de temperatura em 1,5 a 2
°C na temperatura média anual nos próximos 20
anos. A tendência é reduzir mais a frequência e
intensidade de geadas e de aumentar o número de
meses para crescimento e produção, de oito para
10 a 11 meses, aumentando proporcionalmente
a produtividade média anual, como 20 %. A atual
área marginal para café pode passar a ser o ideal
para cafés de qualidade especial (“gourmet”), e as
áreas ideais se tornarem apta para cafés especiais
com tecnologias de cultivo apropriados e os de
áreas ideais para cafés commodities se tornarem
áreas de cafés especiais e de ‘commodities” com
tecnologias e cultivares arábicas com genes de
Coﬀea canephora var. robusta.
Além dos custos diretos como de insumos, energia
elétrica e combustível por saca produzida, só em
custo fixo (custo terra, depreciação da máquina, ...)
começa a visualizar grandes vantagens econômicas.
No cultivo de 100 ha de cereais o custo fixo é de
60%, no de café convencional, 40%, e nos10ha
de café adensado, 15%. Exemplificando, com
R$1.000,00/ha no valor de arrendamento, os
custos da terra seriam por ano respectivamente
R$100.000,00, R$40.000,00 e R$10.000,00. O custo
dos insumos por saca produzida seria bem menor
por ter que aplicar em apenas 10% da área com
evidente grande benefício ambiental e econômico.
Mas a grande vantagem da área pequena é a
possibilidade de liberar áreas não tão apropriadas
para a mecanização para outras atividades
diversificatórias complementares e de viabilizar a
irrigação com consumo 80% menor de água e uso
mais reduzido de água pela melhor retenção de
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umidade e melhor estado nutricional proporcionado
pela viabilidade da adubação orgânica.
A principal vantagem é a possibilidade muito
melhor de enfrentar o velho problema dos
agricultores e também de empresários urbanos,
os preços geralmente baixos e imprevisíveis,
pois os preços não podem ser controlados
totalmente por governos e pelos comerciantes,
mas sim pelo mercado, lei da oferta e procura, pelos
consumidores. Se o custo de produção pode variar
de acordo com a produtividade e as produtividades
são bem melhores nos cultivos adensados em
áreas menores, as vantagens se tornam muito
grandes, pois os custos podem variar de R$500,00
a R$275,00. Dependendo do grau de adoção de
tecnologias para uma cafeicultura empresarial,
desde grande até pequenas cafeiculturas, é
possível o lucro de 100 ha de soja ou de cereais
extensivos em 10 ha de café adensado mecanizado
tecnológico.
a cultura do cafeeiro apresenta um elevado custo
de produção, isto tem a ver com a mecanização e
adoção de novas tecnologias?
Em parte, sim, mas de forma equivocada para
aqueles que adotam as tecnologias de forma
imprópria. As verdadeiras tecnologias apropriadas
têm custo baixo ou mesmo zero de capital como é
o caso da mecanização, muito menos fator terra e
fator mão de obra, substituído ou minimizado pelo
conhecimento. Por exemplo, em vez de plantar
cultivaresde ciclo de maturação concentradas em
uma ou duas épocas, como apenas em junho ou
entre junho e agosto, distribuir entre os meses entre
abril e agosto, em cinco meses, o custo do secador
mecânico para 10 ha chegará a 1/3 ou mesmo 1/5,
reduzindo enormemente o custo e aumentando o
preço recebido e o faturamento devido ao aumento
na quantidade e a qualidade dos cafés produzidos.
Da mesma forma, confundir mecanização com
tratorização é mortal. Trator compacto pesado de
50 cv de 1,30 m de largura externa que custa R$ 100
mil sem implementos que compacta solo com seus
duas ton de peso e exige espaçamentos largos em
plantio convencional é muito diferente do trator
pequeno e leve. Temos para os tratos culturais do

cafezal, as alternativas de tratorização leve, microtratorização, moto-mecanização e mecanização
portátil, todos de compactação ao nível de peso
corporal humano, que permite a mecanização
em plantio adensado para cafeicultura familiar,
pequena, média e grande com produtividades bem
maiores e custos bem menores.
Trator pequeno leve para grandes cafezais
adensados de 30 cv de 1,2 ton. e 1m10cm de
largura externa permite o cultivo adensado com
mínimo de compactação de solo mesmo nas
pulverizações entre as chuvas, evitando a perda
média anual de 20% na produtividade. Precisamos
praticar mecanização econômica e socialmente
apropriada para não descapitalizar os cafeicultores
e viabilizar a mecanização do café adensado. Para
médios cafeicultores em espaçamentos mais
adensados devemos usar a micro-tratorização
de duas rodas ou mesmo de quatro rodas 20 cv
4x4 com 750 kg de peso e largura externa de
95 cm. Para pequenos, temos uma alternativa
muito melhor, de moto-mecanização de 0,2 ton.,
que custa menos que 10% do trator cafeeiro
compacto pesado de 2 ton, que permite a
mecanização completa com baixa manutenção e
de baixoscustos de combustível e de operador.
Estas mecanizações variam de R$ 50 mil para
cafeicultores familiares a R$ 500 mil grupal para
médios cafeicultores adensados, ao invés dos R$
2 milhões se adotarem a tratorização pesada que
implique em plantio convencional ou adensado
com compactação de solo.
como mecanizar todas as práticas adotadas no
manejo do café adensado até à colheita, sem
precisar investir em alta tecnologia com a compra
de equipamentos caros?
Para todos os tipos de mecanização, há
implementos e técnicas simples e baratas
exequíveis que estão disponíveis para os
interessados. Para isso há necessidade de
assistência técnica e, principalmente para os
pequenos e médios, de organização de grupos
de mecanização, especialmente de colheita e de
processamento, próprio para Paraná, onde chove
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e faz frio no período de colheita. A tecnologia de
secagem e colheita/varrição no Paraná é muito
diferente de outros estados cafeeiros. Por isso,
a colheita e a secagem são gargalos para colher
no momento ideal antes de os frutos mofarem e
caírem no chão.
As alternativas grupais são a aquisição de
colheitadeiras automotrizes para prestação de
serviço para colher seis ha por semana durante
três a cinco meses. É indispensáveladotar a
técnica de escalonamento de colheita usando as
cultivares em diferentes grupos de maturação
e escalonamento nutricional, antecipando e
retardando a maturação em 15 a 30 dias numa
mesma cultivar numa mesma localidade, para
reduzir a necessidade de secador. Da mesma
forma que colheitadeira automotriz, a secagem
pode ser grupal de quatro vizinhos médios e
associativos ou via prestador de serviço regional
no município.
Os secadores podem ser, para médias e grandes
propriedades, secador estático até a meia seca
combinado com secador rotativo para finalização
da seca. O uso de lavador de café separa os frutos
de qualidade duvidosa de frutos verdes e cerejas
e, depois de descascar, separar os frutos verdes
imaturos que não descascam. Os frutos cerejas
maduros são descascados primeiro e, depois os
frutos cerejas imaturos e verdes granados em
seguida, separadamente, reduzindo a necessidade
de secador e terreiro em 40% por ser secado sem
a polpa dos frutos.
Para os micros, ou familiares existe a alternativa
de secador solar de estufa em terreiro suspenso
de custo muito baixo, com capacidade de 50 a
100l/m2. Deve ser construído para que tenha
controle de temperatura, proteger das chuvas,
construído com leve inclinação de 10% longitudinal
de maneira a não ter gotejamento de águas de
condensação do ar do teto e para que seja possível
a movimentação longitudinal homogênea e
frequente de café.
Há também a solução alternativa a secadores
mecânicos e secador solar familiar e à construção
de terreiro de alvenaria que custaria R$70,00/m2

e consumiria 3 meses para construir. É o terreiro de
lona que custaria algo como R$6 a R$8/m2 e que
fica pronto em uma semana. Consiste em uma lona
resistente, leve e dobrável, transportável facilmente
em um carro pequeno e que economiza muito na
mão de obra de amontoar e esparramar o café no
terreiro todos os dias. Seriam 10 lonas de 4 m x 25 m
que dariam 1.000 m2 a R$ 7 mil contra R$ 70 mil do
terreiro de alvenaria.
Para finalizar, uma inovação recente em teste, para
colher café seco natural no pé, em caso de não haver
possibilidade de secar no ponto ideal de colheita
para produzir cafés de qualidade melhor que bebida
dura. Visa produzir pelo menos 80% de café de
qualidade “commoditie” de exportação, bebida dura
e com grande economia de secagem para cafés que
não tem o potencial de qualidade especial. Estes são
cafés malnutridos, com doenças e pragas de frutos
como cercosporiose, leprose, broca, ...ou mesmo
cafezais com baixa produtividade e maturação muito
desuniforme. Consiste em aplicar fungicida de
ação curativa em tecido morto e vivo + um produto
preventivo que não afete a qualidade de bebida e
deixe resíduo de agrotóxicos nos grãos.
hoje o paraná tem mais café adensado ou
convencional (qual a área)? a produtividade
aumentou na região no paraná depois da adoção da
técnica do café adensado. Qual é o distanciamento
ideal?
A maioria da área é adensada e, por isso, de
produtividade comparativamente maior, de 25 sB/
ha, bem abaixo do potencial real se comparada com
mesmo nível de adoção tecnológica. Portanto, a
tendência é recuperar a área erradicada e substituir
com lavouras novas e com novas cultivares e
novas tecnologias. Esta nova tecnologia é o “Café
adensado mecanizado” de 2 a 200 ha ou mais, onde
os médios e grandes cafeicultores estão motivados.
Para escolha dos espaçamentos entre linhas, deve
se levar em conta maquinários a serem utilizados,
cultivar, nível de adubação, freqüência de podas
e irrigação. O ideal para os pequenos, com
maquinário estreito e podas mais freqüentes é 2,5
m entre ruas e para os grandes, 3,0 m. Dependendo
das cultivares pode reduzir 25 cm se for cultivar de
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porte baixo pequeno e aumentar 25 cm se for de
porte baixo grande. O espaçamento entre as plantas
na linha, para cultivares menos ramificadas, mais
produtivas e mais precoces é 0,5 m entre as covas
e para as cultivares mais ramificadas e mais tardias,
0,7 m. Esses espaçamentos de plantio devem ser de
precisão, pois a cada 10 cm a mais ou a menos entre
plantas, a produtividade pode aumentar ou diminuir
20 % e, se coincidir o mais com mais e menos com
menos, aumentar ou diminuir 40 % a produção por
planta. Isto pode ter consequências muito danosas
para a eficiência e custo da colheita e principalmente
no dano grande na qualidade organoléptica da
bebida e na rentabilidade via preços menores.
Pode antecipar ou retardar a maturação em 15 a 30
dias, podendo ser de 30 a 60 dias se coincidir dois
desvios para mais e para menos, resultando em
colheita de frutos de café em diferentes estádios
de maturação, com maior porcentagem de frutos
secos ou de verdes na mesma fila depreciando a
qualidade. Além disso, os desvios para menos, reduz
o diâmetro do ramo principal fazendo arquear para a
entrelinha reduzindo a produtividade e danificando
mais o cafeeiro e a máquina na colheita mecânica.
O mesmo ocorre ao desviar 25 cm para mais e
para menos na distância entre as ruas, além de ter
que fazer repasses na capina e podas para evitar o
fechamento e perda de produtividade.
Deve se fazer poda de esqueletamento curto em
torno de 3 nós (2 a 4), não sendo correto medir
por meio ou um palmo pois meio palmo pode
ter tanto 2 como 6 nós produtivos para evitar o
fechamento precoce, a criação de refúgio para
pragas e doenças cada vez mais difíceis de controlar
no interior da copa, a redução da fotossíntese
pelo envassouramento de ramos produtivos e
quebra de ramos e das peças caras da colheitadeira
automotriz. Da mesma forma, a poda de redução da
altura do cafeeiro deve realizar sempre que atingir
2,5 m de altura na colheita, decotando a 1,5 m de
altura depois de ocorrido a brotação de 70% dos nós
produtivos de ramos esqueletados.
Na brotação pós decote, deve-se conduzir dois
a quatro brotos terminais numa haste para maior
produtividade e eficiência de colheita mecânica,
devendo decotar 2 anos depois. Isto reduz o efeito

da escaldadura de sol na parte superior da planta,
onde por ter menos ramificação plagiotrópica
recebe mais estímulo de floração e mais energia
na frutificação que acelera a maturação mais que
em parte inferior com ramificações secundárias
e terciárias, onde retarda a maturação. Assim,
evitando se excesso de produção e sombreando
a parte superior com 3 ramos ladrões com cerca
de 12 ramos produtivos podendo produzir aí 3
litros de frutos cereja por planta, reduzindo a
temperatura média e aumentando a umidade
relativa do ar do cafezal, reduz a escaldadura de
sol, aumenta a eficiência da derriça e recolhimento
dos frutos e aumenta muito a produtividade. A
planta baixa conduzida assim, e com poda de
esqueletamento curto de ramos laterais reduz
a diferença de maturação e de qualidade entre
parte superior e inferior, lado nascente e poente
da rua, e da parte externa e interna dos ramos
plagiotrópicos. Além disso, condicionando planta
baixa e de diâmetro menor, melhora muito a
eficiência na aplicação de defensivos e reguladores
de crescimento, a eficiência da colheita, a
realização de colheita profilática de broca, o
controle de insetos e doenças que atacam mais a
parte superior do cafeeiro e viabiliza a realização da
desbrota.
Diferenças em altura das plantas também
acentuam a diferença entre luminosidade e calor
na parte superior e inferior e no lado nascente
e poente, podendo chegar a 10 a 20% menos
produtividade/ha no caso de plantas altas como
3 m que é o potencial genético de altura das
cultivares de porte baixo médio devido ao estímulo
à floração, diferentes na parte superior e inferior,
no exterior e no interior da copa desuniformizando
a maturação na colheita em uma mesma planta e
na rua, o que prejudica a produtividade do cafeeiro
e a qualidade de bebida, além de prejudicar a
eficiência e a conservação da colhedora tratorizada
ou portátil.
o autor é engenheiro agrônomo, com mestrado em
genética e melhoramento de plantas e doutorado
em agronomia, ambos na Esalq-usp e defendidos
em café
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AnáliSe DA
regionAl

loNdRINA

Do crea-Pr

A Regional Londrina do Crea-PR abrange 52
municípios do norte pioneiro e conta com
6 inspetorias: Londrina, Cornélio Procópio,
Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina
e ibaiti. Os sete agentes de fiscalização do Crea-PR
elaboram mais de 5000 atividades fiscalizatórias por
ano, tais como, fiscalizações de obras ou serviços de
engenharia, agronomia e geociência, atendimento
a denúncias, diligências e fichas cadastrais em
empresas. Temos atualmente 18 conselheiros
titulares e 24 inspetores na nossa região.
5971 profissionais de nível superior com registro
ou visto ativo residem em cidades que compõem a
Regional londrina. Destes, 527 fizeram seu registro
profissional no ano de 2018.

por edgar
matsuo tsuzuki

mODALiDADE

Anualmente são recolhidas cerca de 37000 anotações
de responsabilidade técnica na região de abrangência
da Regional Londrina e 380.000 no estado.
dAdoS dA ARt No EStAdo
NÚmERO ACumuLADO DE ARt

É possível perceber um aumento expressivo do
número anual de novos registros profissionais
na Regional Londrina nos últimos anos sendo
constatado incremento mais contundente a partir de
2017.
NÍvEL
REgiONAL PROFiSSiONAL (sup
/ técnól / técn)
rlDA /
regional
londrina

2014

2015

2016

2017

2018

nível superior

264

336

368

535

514

tecnólogo

23

24

22

14

13

278

360

390

549

527

tOtAL

DADOS DA ARt NA REgiONAL LONDRiNA
NÚmERO ACumuLADO DE ARt

Se compararmos os dados de 2018 com os dados
de 2014, verificamos um crescimento de 84% no
número de novos registros. Lembrando que os
dados de 2018 ainda sofrerão acréscimo dos meses
vindouros.
Quanto às modalidades profissionais registrados ou
com visto ativo, podemos observar a distribuição no
gráfico a seguir:
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Constamos um crescimento de 6,5% no número de
ARTs emitidas no estado durante o período de janeiro
a agosto de 2018 em relação ao mesmo período de
2017. Utilizando os mesmos critérios comparativos
apenas com dados da Regional Londrina, constatamos
um tímido crescimento de 1% neste indicador.
Concluímos que existe uma retomada do número de
ARTs emitidas na Regional Londrina, após um período
longo de recessão, porém em um ritmo mais lento se
comparado aos dados estaduais.
Analisando as modalidades das ARTs recolhidas,
verificamos predominância na Regional londrina das
modalidades civil, agronomia, elétrica e metalúrgica. As
modalidades de segurança do trabalho, agrimensura,
geologia e engenharia de minas e química possuem
menor incidência de anotações.
mODALiDADE | rlda

NÚmERo dE EmPRESAS REGiStRAdAS dEvido A Ação
FiSCALizAtÓRiA
REgiONAL DE ORigEm DO PROCESSO

2014

2015

2016

2017

londrina

60

76

55

67

40

298

tOtAL gERAL

60

76

55

67

40

298

O incremento do número de profissionais e empresas
registrados e ARTs anotadas certamente resultam em
um número maior serviços prestados. O número de
protocolos tratados na Regional Londrina em 2017 foi
27% maior do que em 2014. Para fazer frente a este
aumento da demanda, contamos com uma equipe
altamente qualificada que promove continuamente
melhorias nos processos e procedimentos internos, que
mesmo frente ao aumento significativo da demanda
conseguiram manter o tempo médio de tratamento na
faixa de 3 dias úteis e índices de satisfação superiores a
96%.
2014

2015

2016

2017

2018

protocolos tratados

6382

6351

6832

8104

6393

tempo médio

3,94

3,84

2,91

2,49

3,21

Satisfação cliente

Em relação à quantidade de empresas registradas na
Regional Londrina, constatamos aumento sustentável
ao longo dos últimos anos. Temos um saldo positivo de
38 empresas, se considerarmos empresas registradas
e canceladas ao longo de 2018, totalizando 1673
empresas.
HiStÓRiCO DO NÚmERO DE EmPRESAS AtivAS

Precisamos destacar a importância da fiscalização
para regularidade da atuação profissional de empresas
constituídas para exercerem atividades relacionadas
ao sistema Confea/Crea. Nos últimos 5 anos, apenas
na Regional Londrina, 298 empresas registraram-se no
Crea-PR devido a ação fiscalizatória apenas na Regional
Londrina. Em 2018, já foram registradas 40 empresas.

2018 tOtAL

92,92% 91,57% 94,47% 96,23% 96,13%

Concluímos que o Crea-PR experimenta um
momento importante de expansão de serviços
prestados à sociedade, tanto àqueles provenientes
da nossa fiscalização ou ainda os demandados
por uma base cada vez maior de profissionais
e empresas registrados. O sólido sistema de
gestão implantado no Crea-PR permite às equipes
lideradas pelo presidente Eng. Civil Ricardo Rocha
de Oliveira superar os desafios com criatividade e
inovações, sempre com foco no atendimento das
necessidades dos nossos clientes.

o autor é Engenheiro Eletricista graduado pela
universidade Estadual de londrina (2002), com
especialização em administração industrial pela
universidade Estadual de londrina (2005). é gerente
da regional londrina do crea-pr.
edgar@crea-pr.org.br
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Para mais informações, acesse o site do Crea-PR:

www.crea-pr.org.br
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