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EDITORIAL

É com muito orgulho que o CREA-PR participa do projeto da revista 
Agronomia em Debate, iniciativa da Associação de Engenheiros Agrônomos 
de Pato Branco (AEA-PB).

Este trabalho é fruto de uma parceria viabilizada pelo edital 004/2016-
DRI, o primeiro lançado no Paraná com base na Resolução nº 1075/16 (que 
versa sobre a realização de parcerias com entidades de classe do Sistema 
CONFEA/CREA) e no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 
(Lei Federal nº 13.019/14).

O convênio permitiu disponibilizar recursos com foco em ações de valo-
rização profissional, como esta revista que o leitor acompanhará a seguir, que 
apresenta boas práticas e novidades na área da Agronomia.

Assim como os demais projetos selecionados, a revista Agronomia em 
Debate cumpre a nova legislação e tem como objetivo o aperfeiçoamento 
técnico e cultural de nossas entidades de classe e seus profissionais.

Tenho a certeza de que o advento da publicação da Lei Federal, combi-
nada com a Resolução do CONFEA, permitirá ao Sistema realizar importantes 
parcerias com suas entidades registradas. Com isso, milhares de profissionais 
serão impactados positivamente, o que proporcionará uma grande ação de 
aprimoramento do exercício profissional ético e responsável, como também 
da valorização das profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA.

Engenheiro civil Joel Krüger, presidente do CREA-PR

Prezado leitor,

É uma honra apresentar a primeira edição da revista Agronomia em Debate, 
proposta da Associação de Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEA-PB) 
possibilitada pelo edital 004/2016-DRI do CREA-PR.

A AEA-PB é uma entidade representativa da classe agronômica na região 
Sudoeste do Paraná e se destaca pelas atividades e iniciativas para a capacita-
ção, ética profissional, respeito e o fortalecimento do profissional na atividade 
rural e empresarial.

Neste sentido, a participação nos editais e envio de projetos vinculados ao 
Sistema CONFEA/CREA-PR colabora sobremaneira para fortalecer as nossas 
ações frente a esta entidade junto ao seu conjunto de associados, impulsio-
nando novas atividades de capacitação e realização profissional e melhorando 
o relacionamento entre os colegas.

A organização e elaboração de revistas como esta evidencia a preocupação 
do quadro diretivo da AEA-PB com o relacionamento com seus sócios, bem 
como a mobilização para a participação, valorização, e consequentemente, o 
crescimento da entidade como um órgão representativo da classe agronômica.

Nesta primeira edição, abordaremos a questão do Manejo e Conservação 
do Solo, assunto intrinsecamente ligado à nossa atuação profissional.

Desta maneira, compartilhando ideias e conhecimentos, entendemos co-
laborar com um dos principais desafios da engenharia agronômica, que é o de 
buscar soluções socialmente, ambientalmente e economicamente sustentáveis 
para os processos produtivos desenvolvidos no Paraná.

Ao mesmo tempo, impulsionamos a força do associativismo, que prega 
acima de tudo a reunião e união de associados em torno de interesses co-
muns – neste caso, a valorização e o desenvolvimento da Agronomia em toda 
a sua amplitude.

Com os votos de uma excelente leitura, até a próxima edição.

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

PALAVRA DO PRESIDENTE
CREA-PR

PALAVRA DO PRESIDENTE
AEA-PB
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CONSERVAÇÃO DO SOLO

Com o auxílio de engenheiros agrônomos, os produ-
tores rurais têm se preocupado cada vez mais em realizar 
o manejo e a conservação dos solos de maneira adequada 
e sistêmica. No entanto, alguns agricultores insistem em 
pensar a longo prazo, quando problemas podem acometer 
a área de plantio, seja por incapacidade de infiltração de 
água ou erosão. 

No Sudoeste do Paraná, as características climáticas 
são de muitas chuvas e o relevo é bastante acentuado. A 

soma disso pode gerar erosão hídrica. Para a professora do 
curso de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR) - Campus de Pato Branco, engenheira 
agrônoma Rachel Muylaert Locks Guimarães, além 
disso, os agricultores precisam estar atentos à compacta-
ção. “A maioria dos produtores acredita que o plantio direto 
compacta o solo. Na realidade, se realizado com o manejo 
correto, esse solo fica com boa qualidade e não é preciso 
revolvê-lo. Se fizermos isso a cada dois ou três anos, algo 
praticado com frequência no Sudoeste, pode desestabilizar 
o solo e gerar mais compactação. E isso pode virar uma bola 
de neve, pois se compacta mais, infiltra menos, gera mais 
escoamento e aí vem a erosão”, alerta.

PROSOLO

Recentemente, o Núcleo Regional da Secretaria 
de Agricultura e do Abastecimento (Seab) divulgou que as 
áreas de erosão voltaram a crescer na região nos últimos 
anos. Dados da entidade mostram que 30% das proprie-

Agricultores 
precisam 
estar atentos 
ao manejo e 
conservação 
do solo
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CONSERVAÇÃO DO SOLO

dades paranaenses sofrem com o processo. Por isso, tem 
divulgado o Programa Integrado de Conservação de Solo 
e Água do Paraná (Prosolo), que tem o objetivo de conter 
esse problema (mais no box). 

A adesão do produtor ao Prosolo é vo-
luntária. O decreto do governo do Estado prevê 
vantagens a quem participar, inclusive, com 
encontros periódicos na microrregião de Pato 
Branco. Atualmente, o programa está treinando 
dois mil técnicos que vão atuar na elaboração de 
projetos de conservação de solo e água, além 
de promover a capacitação de produtores rurais 
para o manejo adequado do solo. 

Segundo o chefe interino da Seab, Iva-
no Carniel, o avanço da mecanização na lavoura fez com 
que o produtor rural deixasse a conservação do solo em 
segundo plano. “A agricultura tem uma estrutura muito forte, 
consolidada, porém, é preciso intensificar a conservação do 
solo, o nosso bem maior”, destaca.

TECNOLOGIAS

Ano após ano, surgem tecnologias para verificar a 
qualidade do solo, no entanto, muitas são caras e necessi-
tam do auxílio de laboratórios especializados, o que acaba 

dificultando as análises para muitos profissionais 
atuantes na região Sudoeste do Estado.

A professora Rachel ressalta que existem 
tecnologias para a conservação de solo que são 
bastante antigas, mas que funcionam muito 
bem até hoje. Um dos exemplos é o terrace-
amento, que alguns produtores não gostam, 
pois pode impedir o movimento de máquinas 
na propriedade.

Outra opção, mais viável e que contribui 
diretamente na conservação, é a Avaliação Visual da Estru-
tura do Solo. “Elas são feitas no campo. Tanto o engenheiro 
quanto o produtor podem fazer esse monitoramento. Essa 
avaliação visual veio de outras metodologias elaboradas 

Seab diz que 
30% das 

propriedades 
paranaenses 
sofrem com 

erosão
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 INSTITUIÇÃO 
DO PROGRAMA 
INTEGRADO DE 

CONSERVAÇÃO DO 
SOLO E ÁGUA

 CAPACITAÇÃO 
DOS PRODUTO-

RES RURAIS E 
TÉCNICOS

PESQUISA E  
FORMAÇÃO  
APLICADA

OPERACIO-
NALIZAÇÃO

E REVISÃO 
DA LEGIS-

LAÇÃO SOBRE 
CONSERVAÇÃO 

DE SOLOS E 
ÁGUA

desde a década de 1960. Nós trabalhamos numa versão 
atualizada que é utilizada no mundo inteiro”, cita.

O processo consiste em retirar uma fatia do solo, 
de mais ou menos dez centímetros de espessura, por 20 
centímetros de largura e entre 25 e 30 centímetros de pro-
fundidade, com uma pá reta. Após desagregar manualmente 
a estrutura, naturalmente, são verificados os agregados 

menores e maiores. Através de uma carta-guia preenchida 
online, a pessoa atribuirá uma nota para o solo que está 
analisando. “As notas vão de um a cinco. Até a nota dois, 
não é preciso alterar o manejo do solo. Nota três significa 
que precisa investir em melhorias a longo-prazo, mas se 
encontrar notas quatro e cinco, a gente recomenda fazer a 
ação mecânica”, comenta Rachel. 

O inovador Programa Integrado de 
Conservação de Solo e Água do Paraná 
(Prosolo) visa a geração de mais benefí-
cios aos produtores rurais e à sociedade, 
para reativar e manter as ações de 
conservação do solo e água com foco 
no incremento da produtividade agrícola 
com preservação ambiental.

Com ampla participação da iniciativa 
privada, reúne diversas entidades para 
promover a conservação do solo e da 
água, servindo de suporte ao produtor ru-
ral com ações de treinamento e pesquisa, 
definindo critérios técnicos de sistemas 
conservacionistas para redução de per-
das de solo e água em solos, manejos, 
climas e cultivos regionais do Paraná.

CONSERVAÇÃO DO SOLO

SAIBA MAIS SOBRE O PROSOLO EM HTTP://WWW.PROSOLO.PR.GOV.BR/

O PROSOLO É APOIADO EM CINCO EIXOS ESTRUTURANTES E INTEGRADOS:

A CARTA-GUIA PODE SER ENCONTRADA NO ENDEREÇO  
PAGINAPESSOAL.UTFPR.EDU.BR/RACHELGUIMARAES



Evoluindo e Realizando Sonhos!
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ARTIGO | Ricardo Beffart Aiolfi1; Lucas Rafael Grobe2

Façamos uma viajem no tempo e voltemos ao início 
dos anos 70. A agricultura brasileira era incipiente e copiava 
os moldes da agricultura européia, ou seja, o cultivo das terras 
era realizado no sistema de plantio convencional. Operações 
mecânicas de revolvimento do solo como aração, gradagem 
e escarificação, promoviam significativas perdas de solo, se-
mentes, nutrientes e água via processo de erosão.

Os prejuízos causados pela erosão forçaram os agri-
cultores e órgãos de pesquisa a procurar por alternativas. Após 
alguns anos de testes, o sistema de Plantio Direto passou a ser 
considerado a solução para os problemas, desde que fossem 
seguidas algumas premissas básicas, como:Revolvimento 
do solo apenas na linha de semeadura;Manutenção da 
cobertura do solo durante todos os dias do ano;Rotação de 
culturas;Rotação de princípios ativos de defensivos agrícolas 
eManutenção de práticas mecânicas de controle da erosão.

Considerando o cenário exposto, o Paraná pode ser 
considerado pioneiro na adoção da agricultura e das práticas 
conservacionistas. Durante a década de 80 e 90 o estado 

do Paraná foi referência no tema manejo integrado de solos 
e água. Mas, e se voltamos nossa atenção aos dias atuais? 
Continuamos a ser uma referência no manejo integrado de 
solos e água ou voltamos a agricultura do início dos anos 70?

Nos últimos 20 anos a inovação tecnológica e as 
elevadas produções de grãos, induziram os agricultores há 
um equivocado entendimento de que sistema Plantio Direto é 
apenas semear as culturas com revolvimento do solo na linha 
de semeadura. As demais premissas do Sistema estão em 
desuso e isso tem acarretado significativos prejuízos devido 
ao retorno do processo de erosão do solo.

Para mensurar quanto solo está sendo perdido 
é necessário conhecer algumas variáveis: Erosividade 
da chuva (capacidade potencial da chuva em causar 
erosão);Erodibilidade do solo (susceptibilidade de cada tipo de 
solo à erosão);Comprimento e declividade da encosta;Manejo 
do solo (sistema de condução dos cultivos) eUso de práticas 
conservacionistas (terraços, por exemplo).

O que fazer e 
como proceder 
com o manejo de 
solos e água nas 
propriedades 
rurais?
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ARTIGO

TERRAÇOS: COMO E POR QUÊ? 

Terraços são estruturas compostas de um dique e um 
canal. São construídos transversalmente ao sentido do declive 
do terreno. Dessa maneira cumprem a função de reduzir o 
comprimento da rampa (área contínua por onde há escoamento 
das águas das chuvas), diminuindo a velocidade de escoamento 
superficial da água.

O parcelamento da rampa maior em rampas menores, 
além de reduzir a velocidade de escoamento superficial da água, 
favorece maiores taxas de infiltração de água no perfil do solo e, 
consequentemente, maior retenção de água. A maior retenção 
de água promove maior solubilidade de fertilizantes e corretivos, 
maior tolerância a períodos de estiagem, abastecimento do 
lençol freático e mananciais, entre outros.

Os terraços foram os grandes aliados dos produtores 
no controle da erosão por muitos anos, mas com a chegada de 
máquinas e implementos de maior porte e também da adoção 
de práticas de manejo “morro acima, morro abaixo”, essas 
estruturas foram retiradas das lavouras, agravando ainda mais 

os prejuízos causados pela erosão do solo.

Mas é possível planejar os terraços nas lavouras 
de modo que estes convivam harmoniosamente com as 
grandes máquinas. Para que o planejamento das estruturas 
de contenção das águas seja o mais preciso possível, se faz 
necessário a compreensão de alguns fatores como: Química 
de solo; Textura do solo; Densidade do solo; Estrutura do solo; 
Macroporosidade e Microporosidade; Taxa de infiltração de 
água no perfil de solo; Cobertura do solo e Capacidade de uso 
e aptidão agrícola do solo.

O conhecimento da magnitude de cada fator mencio-
nado acima, aliado ao prévio conhecimento topográfico da 
gleba em questão e do histórico de chuvas do local, permite 
uma tomada de decisão segura e assertiva com relação a: 
Distância horizontal e vertical entre os terraços; Número de 
terraços necessários na gleba eAltura do talude.

A construção dos terraços pode ser realizada com 
diferentes equipamentos, entre eles: arado de discos, motoni-
veladora, plaina hidráulica e trator de esteira.



XXX
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Pensando na relevância do controle da erosão, surgiu a 
EPECS – Empresa de Projetos, Planejamento e Execução para 
Conservação do Solo. Uma empresa que conta com a parceria do 
curso de Agronomia da Faculdade Mater Dei de Pato Branco/PR 
e que se encontra incubada no Parque Tecnológico do Município 
de Pato Branco/PR.

ARTIGO 

O trabalho da EPECS consiste no levantamento de todas 
as informações necessárias para o conhecimento de quanto 
solo está sendo perdido e também das variáveis que auxiliam 
no planejamento e locação dos terraços. Para isso é seguido um 
cronograma de atividades:

GERAÇÃO DA SUPERFÍCIE TRIDIMENSIONAL DO TERRENO.2

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM GPS RTK.1

O QUE ESTÁ SENDO FEITO COM RELAÇÃO AO TERRACEAMENTO?



XXX
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ARTIGO

DELIMITAÇÃODO ALINHAMENTO 
(CONFORME CAMINHAMENTO DA 
ÁGUA) ONDE SERÁ OBTIDA A RAMPA 
DE CLASSES DE DECLIVIDADE DE UMA 
DETERMINADA ZONA DE MANEJO.

5 – IR PARA O CAMPO LEVANTAR INFORMAÇÕES RELEVANTES NA 
TOMADA DE DECISÃO COM RELAÇÃO AO ESPAÇAMENTO ENTRE 
TERRAÇOS, ALTURA DO TALUDE E NÚMERO DE TERRAÇOS.

6 – DELIMITAÇÃO DO ESPAÇAMENTO HORIZONTAL BASEADO EM CADA 
CLASSE DE DECLIVIDADE DA RAMPA EM CADA ZONA DE MANEJO.

GERAÇÃO DO CAMINHAMENTO DA ÁGUA NA LAVOURA E CRIAÇÃO DAS ZONAS 
DE MANEJO, REPRESENTADAS, NA FIGURA ABAIXO, POR A1, A2, A3, A4 E A5.3

4

5 e 6
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7 – TOMADA DE DECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE TERRAÇOS NECESSÁRIO E 
CAMINHAMENTO DA ÁGUA NA LAVOURA APÓS A CONSTRUÇÃO DOS TERRAÇOS.7

TERRAÇO SENDO CONSTRUÍDO NA PROPRIEDADE DO SR. 
VICENTE L. MICHALISZYN– PROJETO EPECS (MAIO DE 2017).

ARTIGO 

Vicente Lucio Michaliszyn - Produtor Rural, Enge-
nheiro Agrônomo e Advogado 

“Em minha propriedade convivo com problemas de 
erosão e tenho prejuízos devido à perda da camada de solo 
mais fértil do solo além da perda de água que deveria estar in-
filtrando no perfil. O terraceamento 
das glebas é uma necessidade. Es-
tamos trabalhando o planejamento 
e execução, com auxílio da EPECS, 
de gleba por gleba. Em cada gleba 
que o projeto tem sido executado, 

os resultados positivos estão surgindo. E não estamos tendo 
problemas com o trabalho das máquinas. Semeadura e aplicação 
de defensivos agrícolas estão sendo feitos em nível, os terraços 
construídos são do tipo base larga, o que favorece semeadura 
e plantio na estrutura do terraço, sem perdas de área de cultivo”.

O QUE DIZEM OS QUE ESTÃO ADERINDO AO TERRACEAMENTO E AO TRABALHO DA EPECS?
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EROSÃO DIAGNOSTICADA NA GLEBA DE PROPRIEDADE DO SR. WILSON PEDRO 
RAMPI (MAIO DE 2017).

ARTIGO

Wilson Pedro Rampi – Patoagro Produtos Agrí-
colas 

“Por anos mantive os terraços na propriedade. Mas me 
precipitei em pensar que apenas a semeadura em linha e em nível 
seria o suficiente para conter a erosão e, então, removi os terraços. 
Hoje convivo com proble-
mas tão iguais ou piores aos  
que tive no passado com 
perdas de solo e água. Sendo 
assim, voltarei com os terraços. 
Juntamente com a EPECS es-
tamos planejando as glebas e 
a pretensão é de executar o 
projeto o mais rápido possível”.

2 Engenheiro Civil. Acadê-
mico do curso de Agro-
nomia da Faculdade Ma-
ter Dei. Pato Branco/PR. 
Sócio na Empresa EPECS 
– Empresa de Projetos, 
Planejamento e Execu-
ção para Conservação de 
Solos.

1 Engenheiro Agrônomo. 
Professor M.Sc. do cur-
so de Agronomia da Fa-
culdade Mater Dei. Pato 
Branco/PR. Sócio na Em-
presa EPECS – Empresa de 
Projetos, Planejamento e 
Execução para Conserva-
ção de Solos.

ARTIGO por Ricardo Beffart Aiolfi1; Lucas Rafael Grobe2
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ESTRADAS RURAIS

Estradas rurais 
recebem melhoria 
e beneficiam a 
produção agrícola 
em Pato Branco

O escoamento da produção agrícola para o mercado 
inicia pelas estradas rurais. Em todo o Brasil, muitas delas não 
possuem condições adequadas, o que prejudica o transporte 
e causa inúmeros transtornos, como a manutenção frequente 
de caminhões.

Os recursos federais liberados para a reforma, a ade-
quação e a construção de novas vias ainda são insuficientes. 
As prefeituras se viram como podem com o objetivo de aten-
der justamente o setor que mais se destaca neste período de 
crise: o agrícola. Em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, por 
exemplo, a melhoria na infraestrutura de estradas rurais é uma 
das principais metas da atual administração. De acordo com a 
Secretaria de Agricultura Municipal, obras de cascalhamento, 
contenções e pavimentação asfáltica têm sido constantes. 

No município, aproximadamente 30 quilômetros de 
estradas rurais foram asfaltadas e mais de 11 quilômetros 
receberam pedras irregulares. Dados do município mostram 
que foram investidos mais de R$ 9,1 milhões em asfalto e 
quase R$ 1,8 milhões na colocação de pedras irregulares. Em 
ambos os casos, os recursos vieram do governo do Estado 
com contrapartida da municipalidade. 

O secretário de Agricultura de Pato Branco, engenhei-
ro agrônomo Clodomir Ascari, comentou que os principais 
benefícios do investimento são a melhoria do rendimento das 
lavouras e o aumento imobiliário, valorizando o patrimônio 
do produtor. "Além de facilitar o acesso da população rural 
aos serviços de educação e saúde, melhorar a qualidade de 
vida e também o aspecto visual", diz.

PROGRAMAS

Os programas de melhoramento, batizados de “Asfalto 
no Campo” e “Calçamento no Interior”, beneficiam mais de 15 
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ESTRADAS RURAIS

comunidades pato-branquenses. A agricultora Ilda Pirola, 
residente da localidade de Passo da Ilha, mora em sua proprie-
dade desde que nasceu, há 49 anos, e diz estar satisfeita com 
as obras. “O asfalto facilitou o nosso trabalho e a nossa vida, 
pois além da nossa renda ser através de leite e grãos, sempre 
precisamos nos deslocar para a cidade. Agora ficou tudo mais 
fácil e rápido”, garante.

O produtor rural da comunidade de Três Pontes, Valdir 
Saí, relata que depende diariamente da estrada e comemora a 
colocação de pedras irregulares na estrada que até então era 

péssima, segundo suas palavras. O agricultor diz que enfrentava 
muitas dificuldades, sobretudo no transporte de aves. “Estávamos 
quase parando com o aviário por causa da estrada. Esperamos 
30 anos por essa estrada, sofrendo com o caminhão de ração, 
tirando frango com barro e chuva. Isso vem como um incentivo. 
Minha capacidade de produção é de 45 mil aves a cada 60 dias 
e, agora, podemos aumentá-la e investir na propriedade”, salienta.

DESTAQUES

A melhoria nas estradas também 
é observada positivamente pelas coope-
rativas. O diretor-secretário da Cooper-
tradição, Eucir Brocco, destaca que as 
reformas dão oportunidades para que os 
produtores continuem morando em suas 
propriedades, melhorando a qualidade 
de vida. “Sem falar que, residindo no 
local, os agricultores conseguem cuidar 
melhor da lavoura e de seus animais”, 
observa. 
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Não é apenas o escoamento da lavoura o principal 
ponto positivo observado. Brocco destaca que filhos dos 
produtores também se beneficiaram, por causa das melhores 
condições de trajeto do transporte escolar. Em dias de chuva, 
agora não há problemas de atolamentos. “Além disso, para a 
cooperativa, facilitou a entrega de insumos e defensivos nas 
propriedades rurais, bem como, o deslocamento da equipe 
técnica”, comemora.

Nesse sentido, os profissionais agrícolas também 
ganharam. De acordo com o tesoureiro da AEA-PB (Asso-
ciação de Engenheiros Agrônomos de Pato Branco), enge-
nheiro agrônomo Benigno Kozelinski, os envolvidos com 

assistência técnica relataram que o tempo para chegar às 
propriedades ficou mais rápido, agilizando o atendimento. 
“Melhorou ainda os trabalhos da Patrulha Rural e também a 
segurança para todos”, salienta.

A Associação e a Secretaria de Agricultura de Pato 
Branco mantém uma relação próxima, inclusive com observa-
ções e sugestões de melhoramento de assuntos relacionados 
à área, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural. Segundo Kozelinski, a secretaria procura ouvir os asso-
ciados antes de tomar algumas decisões, seja em questões 
como as estradas rurais ou em outros assuntos, como a 
conservação do solo, por exemplo. 

PARCERIA PARA  
A CONSCIENTIZAÇÃO

Com o melhoramento das estradas, 
seja com asfalto ou pedras irregulares, 
houve a preocupação do aumento de 
velocidade por parte dos condutores e 
riscos de acidentes envolvendo usuários 
das vias interioranas. A Coopertradição 
colocou placas em pontos estratégicos 
de quatro comunidades que receberam 
asfalto com o objetivo de conscientizar 
os motoristas.

RESPONSABILIDADES

Para manter a conservação das estra-
das, os agricultores, em parceria com a 
Secretaria de Agricultura, fazem a desse-
cação das laterais das vias, construindo 
valas que servem para o escoamento 
da água em períodos de chuva. Através 
de uma lei, o produtor que de alguma 
forma danificar o calçamento, asfalto 
ou passeio, fica obrigado a reparar o 
dano, sob pena de ser executado, no 
valor do mesmo.



COOPERAR
é fazer mais
pelos seus sonhos.

A Coopertradição realiza ações pensando no futuro,
oferecendo novas oportunidades e movendo os 

sonhos dos cooperados. 



20     agronomia em debate • julho 2017

ARTIGO | Edivan José Possamai1 , Rosane Dalpiva Bragato2  

O Estado do Paraná destaca-se no cenário nacional 
por possuir uma agricultura pujante, com altos índices de 
produtividade e produção. Com apenas 2,3% do território 
nacional, o Paraná responde por um quinto da produção 
nacional de grãos, 14% das exportações do agronegócio, 
destacando-se como principal produtor nacional de trigo, 
feijão e aves; o segundo maior produtor de soja, milho e 
cana-de-açúcar; o terceiro de carne suína, leite, batata e 
mandioca (SEAB, 2017a). Isto se deve, em grande parte, 
aos recursos naturais existentes no território parananense, 
especialmente o solo e a água.

A importância do solo e água para a agricultura 
parananense se reflete no histórico de programas públicos 
estaduais voltados para o seu manejo e conservação, com 
11 programas criados, desde 1971 com o Projeto Noroeste do 
Paraná até o recém lançado PROSOLO.

Nesta trajetória, destacaram-se as ações da déca-
da de 1980 e 1990, com a promulgação da Lei Estadual 
8.014/1984 de preservação do solo agrícola e o Programa Pa-
raná Rural de 1989. À época, o Paraná vivia sérios problemas 
de erosão hídrica dos solos, num modelo convencional de 
manejo dos solos. O Paraná Rural, com apoio do BIRD, ado-
tou um conceito de trabalho em microbacias hidrográficas, 
subsidiando financeiramente os agricultores a implantarem 
práticas de conservação dos solos, especialmente as práticas 
mecânicas necessárias para resolver os problemas erosivos, 

a exemplo do murundum. SEAB, EMATER-PR, IAPAR, Secre-
tarias Municipais de Agricultura e outras instituições foram 
as protagonistas deste trabalho. Já a Lei Estadual 8.014/1984 
tornou-se um marco referencial, pois o Paraná foi o primeiro 
Estado Brasileiro a ter uma lei de conservação dos solos. As 
ações destas décadas tornaram o Estado do Paraná uma 
referência mundial em manejo e conservação de solo e água, 
tomado como modelo pelo Banco Mundial e FAO.

Com a disseminação e adoção do plantio direto 
pelos agricultores na década de 1990 e décadas seguintes, 
houveram mudanças no manejo do solo e na dinâmica 
da água, levando a convicção de que os problemas de 
escorrimento superficial das águas estavam sanados e não 
necessitava mais práticas complementares de manejo das 
águas. Observou-se, mesmo que não na plenitude e não na 
mesma ordem, o rebaixamento dos murunduns tornando-os 
“base larga”, a retirada de um em cada dois terraços e até 
mesmo a eliminação total dos terraços das áreas manejadas. 
Além do argumento da ausência de escorrimento superficial 
de água, alegou-se a necessidade de adequar o solo às 
máquinas agrícolas visando maior rendimento operacional, 
dado o aumento de tamanho das máquinas (semeadoras, 
pulverizadores e colhedoras), inclusive com a execução de 
trabalhos “moro abaixo e moro acima”. 

Na ultima década, diferente do esperado, a erosão do 
solo volta ao cenário da agricultura paranaense, presente na 

Manejo e 
conservação 
de solo e água 
em microbacias 
hidrográficas
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maioria dos solos manejados. A adoção parcial do sistema 
plantio direto, com a ausência de rotação de culturas, baixa 
produção de palhada, solo descoberto e com camadas 
adensadas, diminuiu drasticamente a infiltração de água 
nos solos, ocasionando escorrimento superficial e erosão. 
A situação da erosão agravou-se com a falta de práticas 
complementares como o terraceamento e o cultivo em nível, 
e pela recorrência de chuvas intensas nos anos de El Nino. 
Ainda, este período é marcado pela ausência/fragilidade de 
um posicionamento da assistência técnica agronômica em 
relação aos problemas de manejo do solo e erosão.

Os problemas decorrentes da erosão do solo, es-
pecialmente a fertilidade química, foram amenizados pelo 
boom das commodities, especialmente a soja com boas 
rentabilidades financeiras, tornando mais acessível e recor-
rente o uso de fertilizantes para suprir eventuais perdas de 
fertilidade decorrentes do processo erosivo. 

Neste cenário, o Estado do Paraná retoma de forma 
mais enfática ações de manejo e conservação do solo e água, 
com o Programa MICROBACIAS e PROSOLO3. O programa 
de Gestão de Solo e Água em Microbacias – MICROBACIAS, 
iniciou-se em 2012 e tem o objetivo de recuperar e manter a 

capacidade produtiva dos recursos naturais em 250 micro-
bacias hidrográficas em todo o Paraná, com apoio financeiro 
num montante de até R$ 210 mil por microbacia e até R$ 8 
mil por agricultor. As ações apoiadas seguem uma hierarquia 
de prioridade: 1º) práticas de combate a erosão (terracea-
mento); 2º) práticas de proteção das áreas de preservação 
ambiental (APP); e 3º) apoio na aquisição de insumos, a 
exemplo de corretivos da fertilidade química do solo. 

Em 2016, pelo Decreto Estadual 4.966/2016, institui-
-se o PROSOLO, cujo objetivo é a retomada das ações em 
manejo e conservação de solo e água, através de parcerias 
entre setor público e privado, envolvendo inicialmente 15 ins-
tituições. O  PROSOLO estrutura-se em cinco eixos de ação: 
1) instituição e organização do programa; 2) capacitação de 
técnicos, agricultores e agentes municipais; 3) pesquisa e 
formação aplicada; 4) operacionalização do programa; e 
5) revisão e aprimoramento da legislação. Trata-se de um 
programa em fase de implantação.

A seguir, apresenta-se o resumo de um projeto do 
MICROBACIAS desenvolvido pela EMATER-PR e parceiros, 
na Microrregião de Pato Branco-PR.

3 Além do Programa Microbacias e do PROSOLO, o Paraná possui  outros programas, como o de melhoria de estradas rurais em bases conservacionistas 
e melhoria da fertilidade química dos solos, não abordados aqui neste artigo.
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MICROBACIA RIO AREIÃO

Em Sulina-PR, neste ano de 2017, iniciaram-se os 
trabalhos do MICROBACIAS em parceria com a Prefeitura 
Municipal, na Microbacia Rio Areião. A metodologia dos tra-
balhos contemplou as seguintes fases: 1) constituição de um 
grupo gestor municipal, composto por Prefeitura Municipal, 
Emater, agricultores e afins; 2) elaboração de pré-diagnóstico 
(relevo, tipos de solos, estradas, hidrografia e uso dos solos); 
3) consulta pública a comunidade, verificando o interesse 
em participar do programa; 4) diagnóstico técnico, com 
visitas aos agricultores visando diagnosticar os problemas 
e as ações individuais a serem apoiadas; 5) elaboração do 
plano de ação e de trabalho da microbacia, agrupando as 
propostas de ações individuais.

A Microbacia Rio Areião possui 1.482,84 ha, com 
aproximadamente 30,21 km de cursos de água e 20 km de 
estradas vicinais, com predominância de relevo suave on-
dulado (3-8%), ondulado (8-25%) e forte ondulado (25-45%), 
respectivamente com 18,90%, 52,02% e 20,34% da área 
da microbacia. Já em relação aos tipos de solos estima-se 
que em 19,67% da área ocorre NEOSSOLO, em 63,18 % da 
área ocorre NITOSSOLO e em 17,13% ocorre à presença de 
LATOSSOLO.

Figura 01. Produtores pertencentes à Microbacia Areião durante a reunião de consulta 

pública do Programa MICROBACIAS, município de Sulina-PR. Fonte: EMATER-PR, 2017.

Em relação ao uso e ocupação atual do solo, desta-
cam-se o uso com culturas anuais com 44,36%, pastagens 
com 28,33% e florestas nativas com 20,52% da área da mi-
crobacia, ocorrendo ainda usos com culturas permanentes, 
cultivos florestais, capoeiras/pousio, corpos d'água e áreas 
urbanizadas (sedes e caminhos).

Identificou-se 41 propriedades rurais (figura 02) dentro 
da área da Microbacia Areião e destes diagnosticou-se 36 

propriedades de agricultores familiares. Estes, possuem uma 
área média de 16,6 ha por família, com o desenvolvimento de 
atividades agrícolas (soja/milho/feijão e outras), pecuárias 
(avicultura, bovinocultura de corte e leite) e manutenção de 
vegetação nativa.

Os principais passivos ambientais, diagnosticados e 
consensados com os agricultores da microbacia, a serem 
corrigidos, foram: 

 falta de mata ciliar (ou sua proteção) em trechos dos 
rios, sendo estas áreas manejadas com lavouras anuais 
ou com pastagens; 

 uso de rios e nascentes para dessedentação de animais 
domésticos; 

 falta de proteção das nascentes usadas como fonte de 
água para família e propriedade; 

 contaminação das águas por coliformes termotolerantes 
e falta de tratamento para consumo familiar e uso na 
propriedade, principalmente na atividade leiteira; 

 falta de tratamento adequado dos dejetos humanos e 
destino adequado das águas usadas nas residências;

 manejo e destinação inadequados dos dejetos animais; 

 problemas de manejo do solo e águas, principalmente 
em locais de maior fragilidade, nas áreas de cultivo de 
grãos e de pastagens (integração lavoura-pecuária), com 
presença de erosão dos solos ; 

 baixa oferta de forragem aos bovinos devido à falta de 
planejamento forrageiro, com disponibilidade irregular 
de pastagem ao longo do ano, o que conduz à ausência 
de cobertura de solo em áreas de integração lavoura-
-pecuária; 

 falta de readequação das estradas rurais e carreadores 
internos e falta de integração destas com lavouras, ha-
vendo má interferência de ambas as situações.

As ações definidas pelo programa foram:

 melhoria do manejo dos solos, visando a consolidação 
de sistema plantio direto, com ações de manejo da fer-
tilidade do solo, uso racional de fertilizantes, manejo da 
palhada, rotação de culturas, plantio em nível, práticas 
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mecânicas em pontos críticos (terraceamento e afins), 
adequação de carreadores, entre outras, visando evitar 
perdas de solo e água do sistema, bem como manter e/
ou aumentar a capacidade produtiva do solo; 

 melhoria do sistema de integração lavoura-pecuária, 
com ações de manejo das pastagens anuais, manejo 
de cobertura do solo, manejo de animais, entre outras, 
visando reduzir os impactos sobre o solo; 

 melhoria no manejo de pastagens, com ações de manejo 
da fertilidade do solo, manejo de resíduo de palhada em 
áreas de integração lavoura-pecuária, recuperação de 
pastagens degradadas, visando o aumento da capaci-
dade produtiva e de lotação das pastagens; 

 melhoria na destinação e uso dos dejetos animais, como 
forma de evitar a contaminação ambiental e aproveita-
mento como fertilizante dos solos; 

 compatibilização dos sistemas produtivos existentes 
com a preservação ambiental, a fim de promover o 
saneamento ambiental das propriedades; 

 estimulo a implantação, recuperação e proteção das 
áreas de preservação permanente; 

 melhoria da água consumida pelas famílias, garantido 
qualidade em relação aos contaminantes biológicos.

Em relação aos recursos disponibilizados pelo pro-
grama Microbacias para adoção das práticas, o plano de 
trabalho previu a construção de aproximadamente 32,28 
km de terraços em 250 hectares e aquisição de fósforo e 
calcário para a correção química da fertilidade das áreas 
onde haverá intervenção mecânica ou nas áreas adjacentes. 
Acordou-se que as demais práticas necessárias na microba-
cia, a exemplo da proteção dos mananciais, serão executadas 
como contrapartida pelos agricultores e/ou será buscado 
outros apoios complementares. O projeto da Microbacia 

Figura 02. Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Microbacia Areião, Sulina-PR. Fonte: EMATER-PR, 2017
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Rio Areião encontra-se, atualmente, em fase de elaboração 
de convênio entre Prefeitura Municipal de Sulina e SEAB, 
visando a transferência dos recursos para a municipalidade 
executar as ações previstas no plano de trabalho.

CONCLUSÕES

Com base na experiência do Programa MICROBA-
CIAS na Região de Pato Branco-PR, percebe-se a recorrente 
presença da erosão hídrica nas áreas manejadas e seus 
impactos na fertilidade do solo, onde os próprios agriculto-
res identificam e citam-na como um grave problema a ser 
tratado. Neste sentido, é importância frisar a necessidade 
da assistência técnica agronômica, seja publica ou privada, 
em retomar os trabalhos de manejo conservacionista do 
solo e água, substituindo a assistência técnica de produtos 
pela de processos, a exemplo da adoção do sistema plantio 
direto em sua plenitude.

O Estado possui um papel importante como mante-
nedor, articulador, incentivador e fiscalizador de ações em 
manejo e conservação de solo e água, todavia há a necessi-
dade de parcerias com as instituições privadas para alcançar 
objetivos maiores, a exemplo do previsto no PROSOLO, que 
está em fase de implantação. 
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A REVISTA AGRONOMIA EM DEBATE ENTREVISTOU O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGE-
NHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ (CREA-PR), ENGENHEIRO CIVIL JOEL KRÜGER. CONFIRA ABAIXO O 
QUE O PRESIDENTE PENSA SOBRE O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE E A ATUAÇÃO DO CONSELHO EM 
POLÍTICAS PÚBLICAS FOCADAS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ENTRE OUTROS TEMAS.

A SEU VER, QUAL A IMPORTÂNCIA DAS ENTIDA-
DES DE CLASSE PARA O SISTEMA CONFEA/CREA?

J.K.: As entidades de classe são fundamentais para 
promover a integração profissional e fortalecermos a valori-
zação e defesa de nossas profissões. Por isso, o Crea-PR por 
meio de seu Departamento de Relações Institucionais – DRI, 
busca o fortalecimento das entidades de classe, com foco 
na melhoria contínua de seus processos e procedimentos. 

Nossa visão é a que as Entidades de Classe estejam 
fortalecidas, sejam referência em gestão e agentes de valori-
zação profissional, participando nas questões de interesse da 
sociedade com visão humana e social, através da mobilização 
de seus associados. 

Exemplos desse trabalho são o Prêmio Crea da Qua-
lidade, uma ação estratégica que tem por missão fortalecer 
e promover excelência em gestão nas Entidades de Classe 
pelo reconhecimento das organizações profissionais que 
comprovem alto desempenho em suas gestões, o Programa 
de Apoio às Entidades de Classe (ProEC), que presta auxílio 
e orientações no planejamento de ações das entidades e os 
Editais de Chamamento Público que colaboram com apoio fi-
nanceiro para  projetos apresentados que visam atividades de 
fortalecimento e potencialização da fiscalização e controle do 
exercício profissional e também formação e reconhecimento, 
incentivando assim a atualização e o aperfeiçoamento profis-
sional em todas as modalidades afetas ao sistema Confea/
Crea para profissionais no Paraná.

QUAIS SERIAM AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DE-
SENVOLVIDAS PELO CREA-PR JUNTO À CLASSE 
PRODUTIVA DO SETOR AGROPECUÁRIO?

J.K.: Dos 10 principais itens da pauta de exportações 
brasileiras em 2017, sete vêm do campo. O aumento das taxas 
de produtividade que já alcançamos e o desafio de seguir 

crescendo, as novas variedades de sementes e produtos, 
o incentivo a agricultura familiar, a força do cooperativismo 
no campo, tudo está ligado à atuação de profissionais como 
engenheiros agrônomos, agrícolas, florestais, de pesca, 
meteorologistas, além de tecnólogos e técnicos ligados a 
agronomia. Onde temos profissionais capacitados, temos 
alcançado resultados melhores e mais sustentáveis.  

Temos a preocupação em relação à discussão de 
políticas públicas nos diversos segmentos para que possa-
mos melhorar os serviços ofertados à sociedade e, conse-
quentemente, a qualidade de vida das pessoas por meio 
da segurança alimentar. Também o desenvolvimento das 
grandes e das pequenas propriedades, permitindo que os 
produtores possam ter assistência técnica especializada para 
aumentar a produtividade com qualidade e, principalmente, 
sustentabilidade.

Outra ação importante foi um relatório elaborado 
por representantes do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea-PR) que  fez observações e recomenda-
ções ao governo sobre as rodovias pedagiadas do estado. O 
levantamento pertence a uma parte da Comissão Tripartite 
de Fiscalização, formada pelo governo, concessionárias e 
usuários. Depois de meses de análise das estradas do Paraná, 
recomendamos ao Governo do Estado que não renovem a 
concessão em 2021, data prevista em contrato.

E claro, atuamos no nosso dever de ofício, ou seja, 
em nosso papel fiscalizatório, observando se as propriedades 
rurais possuem responsável técnico. Por fim, a terceira parte 
do trabalho consiste em distribuir material orientativo para os 
produtores, independente da situação encontrada, orientando 
para não incorrer em possíveis infrações e sobre a impor-
tância da efetiva participação de um profissional vinculado 
ao Sistema Confea/Crea, que sempre gera mais segurança 
e produtividade. 
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COMO CONSELHO ATUA NAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS FOCADAS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COMO A 
CONSERVAÇÃO DE SOLOS?

J.K.: Solo e água são bens pertencentes à sociedade 
e seu uso sem orientação da ciência agronômica é contrário 
aos interesses da sociedade. Os profissionais das ciências 
agrárias estão capacitados a orientar melhor uso do solo de 
forma racional e sustentável. Por isso, procuramos sempre 
orientar e esclarecer a sociedade que os profissionais ligados 
a Câmara Especializada de Agronomia são fundamentais para 
a preservação de um solo sustentável e produtivo. 

O PARANÁ POSSUI UM DOS SOLOS MAIS PRODU-
TIVOS DO MUNDO. NO ENTANTO, SEU MAU USO 
ACABA TENDO COMO CONSEQUÊNCIA NEGATIVA 

ENTREVISTA |  Presidente do CREA-PR, Joel Krüger

A EROSÃO E O DESCARTE, JUNTO COM ELA, DE 
FERTILIZANTES, SEMENTES, ETC. O CREA-PR, EM 
SEU PAPEL DE AGENTE FISCALIZADOR, REALIZA 
ALGUMA AÇÃO COM FOCO NO BOM USO E MANE-
JO DO SOLO?

J.K.: Sim, sem dúvida. Essa é uma das demandas es-
pecíficas da Câmara Especializada de Agronomia que definiu 
temas prioritários para a fiscalização como crédito rural, re-
venda de agrotóxicos, armazenagem e conservação de solos, 
entre outros. O uso do solo de maneira racional é uma das 
premissas das boas práticas agronômicas. Dessa forma, além 
de fiscalizar, temos nos reunido com órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais para difundir a necessidade da parti-
cipação de um profissional da agronomia no planejamento 
e orientação do correto uso e manejo do solo. Mais do que 
uma ação de fiscalização, é um trabalho de conscientização. 



Com 82 aos de história, a Lavoura 
Indústria Comércio Oeste S/A, se destaca 
no mercado interno e externo pelo seu 
diferencial competitivo no segmento de 
comercialização de commodities agríco-
las e insumos. Além da armazenagem e 
beneficiamento de grãos, atua na comer-
cialização dos mesmos, fazendo com que 
o produto de seus clientes seja conhecido 
no mercado nacional e internacional.

Sua permanência e expansão no 
mercado se deve ao seu constante de-
senvolvimento para garantir a qualidade 
nos seus produtos e serviços bem como 
ao compromisso ético que permeia todas 
as suas transações comerciais. Todas as 
unidades contam com profissionais capa-

citados, estruturas modernas e capacidade 
de armazenamento para atender o cliente 
com produtos e serviços especializados, 
proporcionando assim, as melhores opor-
tunidades de negócio. 

Para atender com excelência seus 
clientes a Lavoura S/A conta com quatro 
unidades armazenamento e prestação de 
serviços no beneficiamento de grãos nas 
cidades de Pato Branco, Bom Sucesso do 
Sul, Ponta Grossa e Paranaguá, dispõe 
também de duas unidades de recebimento 
de grãos localizadas em Pato Branco nas 
comunidades do Passo da Ilha e Indepen-
dência, além de uma Unidade de Benefi-
ciamento de sementes e comercialização 
de insumos.

Com foco na qualidade total de seus 
produtos e padronização dos processos a 
Lavoura S/A conta hoje com certificação 
ISO 9001:2008 para o beneficiamento e 
comercialização de sementes, o que ga-
rante ao cliente total segurança no produto 
adquirido.

A missão da Lavoura S/A é disponibi-
lizar tecnologia e gerar resultados, por esta 
razão busca constantemente o aperfeiçoa-
mento de suas técnicas e a implementação 
das tendências de mercado, acreditando 
que desta forma poderá contribuir com 
o trabalho do produtor, pois reconhece e 
confia no produtor e na expressiva con-
tribuição do agronegócio para a economia 
nacional.  

Telefone 46- 3220-1660
http://lavourasa.com.br | www.facebook.com/Lavoura-SA
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Uso excessivo de 
calcário e cama 
de aviário na 
agricultura: uma 
análise crítica

Calagens e adubações são práticas corriqueiras na 
agricultura brasileira, sendo que esta última pode representar 
entre 30-40% do custo de produção, dependendo da cultura. 
O uso desses insumos se faz necessário porque a maioria dos 
solos brasileiros são altamente intemperizados e perderam 
a sua fertilidade natural. Em função disso são solos ácidos, 
pobres em bases trocáveis e deficientes na maioria dos 
nutrientes essenciais. Assim sendo, o uso de calcário (para 
corrigir problemas de acidez e fornecer bases) e de adubos 
(para repor os nutrientes essenciais) são práticas fundamentais 
para o sucesso da agricultura brasileira.

O calcário vem sendo utilizado há várias décadas, 
constituindo-se num dos produtos mais nobres da agricultura 
brasileira. Seus efeitos são amplamente conhecidos e vários 
programas governamentais financiam a aquisição desse 
insumo, que é obtido a partir da moagem da rocha calcária. 
Da mesma forma, o consumo de adubos no Brasil vem 
crescendo, sendo parcialmente responsável pelos aumentos 
de produtividade dos cultivos. O uso de adubos orgânicos, 
como a cama de aviário, pode substituir parcial ou totalmen-

te a adubação mineral, por tratar-se de um insumo de boa 
qualidade nutricional.

A cama de aviário possui um excelente valor fertili-
zante, porém, o seu uso indiscriminado e sem controle, as-
sociado ao uso excessivo de calcário, pode trazer problemas 
de alcalinização dos solos, além de representar alto risco de 
contaminação ao meio ambiente, quando utilizado e maneja-
do inadequadamente (Menezes et al., 2009). O uso de cama 
de aves deve seguir os mesmos critérios técnicos utilizados 
pelos produtores que utilizam adubo mineral, ou seja, a defi-
nição da dose a aplicar depende da condição nutricional do 
solo, caracterizada pela análise de solo, e da concentração 
de nutrientes presentes no resíduo. 

CALAGEM NO SISTEMA PLANTIO DIRETO

No último levantamento realizado pela Federação 
Brasileira de Plantio Direto na Palha, na safra 2011/12, o sistema 
de manejo do solo denominado plantio direto (SPD) ocupou, 
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aproximadamente, 32 milhões de hectares no Brasil (FEBRA-
PDP, 2017). Somente no estado do Paraná, dos cerca de 5,8 
milhões de hectares cultivados com soja, milho e feijão, mais 
de 90% se encontra alicerçado no SPD. 

Vários estudos apontam que a aplicação de calcário 
em superfície (sem incorporação), no SPD, aumenta o pH, 
os teores de cálcio e de magnésio e a saturação por bases, 
além de reduzir a acidez potencial na camada superficial do 
solo (Caires et al., 2015) e também em subsuperfície (Diehl et 
al., 2008), podendo alterar pH e teor de alumínio além dos 
60 cm de profundidade (Pagani & Mallarino, 2015). No Brasil, 
esta prática vem sendo estudada há mais de 20 anos e os 
resultados positivos da mesma já estão consolidados, porém, 
ainda é pouco estudada a interação da calagem com o uso 
de um adubo orgânico conhecido como cama de aviário, pois 
este último também pode apresentar efeito corretivo na acidez 
do solo já que, em sua composição, pode apresentar óxido 
de cálcio (CaO), também chamado de cal virgem, o qual tem 
um efeito corretivo superior ao carbonato de cálcio (CaCO3), 
popularmente conhecido como calcário.

Infelizmente alguns produtores, possivelmente por 
manejarem mal o SPD, esquecendo dos seus principais pré-
-requisitos (rotação de culturas, revolvimento de solo exclusivo 
na linha de semeadura e palha na superfície), tem optado pela 
incorporação do calcário, usando arados ou escarificadores, na 
expectativa de que esta prática, isoladamente, possa também 
resolver os problemas de compactação do solo. No entanto, 
o efeito dessa prática é efêmero, se não acompanhada do 
uso de plantas de cobertura ou de forrageiras com sistema 
radicular agressivo.

BENEFÍCIOS DO USO DE CAMA DE AVIÁRIO

O Paraná é o maior Estado produtor e exportador de 
frango do país. A região Sudoeste do Paraná responde por 
27% do abate de aves no estado, pois a produção de frangos 
é uma opção para os pequenos produtores que possuem 
mão de obra familiar, por demandar pequena área para a 
construção do aviário. 
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‘cultura popular’ que remete ao uso de 2-3 t/ha de calcário 
a cada dois anos, em áreas no SPD. Fazendo-se valer da lei 
do calcário, que pode subsidiar até 70% do produto, esses 
produtores abusam do uso de calcário, também acreditando 
que “se não fizer bem, mal também não faz”, algo que não 
é verdadeiro.

Em um último levantamento efetuado com amostras 
de solo do Sudoeste do Paraná, em 2009, no Laboratório de 
Química e Fertilidade do Solo da UTFPR/Câmpus Pato Branco, 
cerca de 35% delas apresentavam índice de saturação por 
bases superior a 70% (Figura 1). Quando cultivadas no sistema 
plantio direto, o índice sugerido para as principais culturas de 
grãos é de 60% (SBCS-NEPAR, 2017).

Figura 1. Frequência de amostras em diferentes classes 
de saturação por bases, avaliadas em anos distintos, no 

Sudoeste do Paraná. Fonte: Vizentin (2010). 

As principais limitações decorrentes do uso excessivo 
de calcário e/ou cama de aviário são:

 Redução na disponibilidade de fósforo: em solos 
ácidos boa parte do P do solo encontra-se ligado ao ferro e 
alumínio, resultando em baixos teores na solução do solo. Por 
sua vez, em solos alcalinos essa ligação se dá com o cálcio, 
formando fosfato de cálcio.

 Aumento das perdas de nitrogênio por volatiliza-
ção: tanto calcário quanto cama de aviário são aplicados em 
superfície, sem incorporação. Logo, é de se esperar maiores 
valores de pH nas camadas superficiais do solo (0-5 cm). A 
aplicação de ureia, principal adubo nitrogenado utilizado no 
Brasil, também é feita em superfície, em lavouras estabeleci-
das. A reação do amônio com a hidroxila, em solos alcalinos, 
gera amônia (NH3) que é volátil e se perde para a atmosfera.

A elevação na produção de frangos propicia o acúmulo 
de um resíduo importante que é a cama, formado pelas fezes, 
urina e penas dos animais, juntamente com a maravalha 
e produtos desinfetantes como a cal virgem. O destino de 
cada cama é a utilização em lavouras e venda para empresas 
especializadas. Esse material é rico em nutrientes e, estando 
disponível nas propriedades a um baixo custo, pode ser viabi-
lizado pelos produtores na adubação das culturas comerciais 
(Costa et al., 2009).

Entre as principais vantagens da utilização de resíduos 
de aves está a neutralização do alumínio trocável devido a 
presença da cal virgem (CaO) utilizada na desinfecção de 
aviários e granjas de postura. A adição de esterco de poedei-
ra ao solo aumenta a CTC, os teores de Ca e Mg e reduz a 
saturação por alumínio. 

Em trabalho realizado em Pato Branco, na Estação 
Experimental da UTFPR, a aplicação de níveis crescentes de 
cama de aviário promoveu aumentos no pH, no cálcio trocável 
e na saturação por bases na camada superficial do solo, já aos 
seis meses após a aplicação do insumo. Nesta mesma camada 
(0-2,5 cm) os valores de fósforo praticamente quintuplicaram, 
enquanto que o potássio, que é móvel, aumentou até 10 cm 
de profundidade (Tabolka, 2014).

Pelos resultados apresentados, percebe-se que tanto 
calcário quanto cama de aviário são capazes de modificar as 
características químicas do solo ligadas a acidez, pois possuem 
efeito neutralizante ao alumínio trocável através da elevação 
do pH do solo, fornecimento de OH- (hidroxilas) e de bases 
trocáveis, especialmente o cálcio, muito presente no resíduo 
orgânico. Isso significa que o uso conjunto de calcário mais 
cama de aviário deve ser acompanhado regularmente pelos 
produtores.

CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE CALAGEM 
E CAMA DE AVIÁRIO

Tanto o calcário, que é formado por carbonatos de 
cálcio e de magnésio, quanto a cama de aviário tratada com 
cal (óxido de cálcio), são produtos que geram OH- quando 
aplicados ao solo, no processo de hidrólise. Portanto, o uso 
constante desses produtos pode alcalinizar o solo, compro-
metendo a produtividade dos cultivos.

Infelizmente alguns produtores utilizam calcário sem 
o devido acompanhamento com análises de solos. Existe uma 
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 Redução na disponibilidade de micronutrientes cati-
ônicos, como Cu, Fe, Zn e Mn: lavouras de soja comprometidas 
com deficiência de Mn já foram encontradas no Sudoeste do 
Paraná (Figura 2). Considerando que os Latossolos e Nitosso-
los da região apresentam altos teores de Mn, em condições 
normais, o aparecimento dessa deficiência remete a falhas no 
manejo, com destaque para o uso abusivo de calcário ou uso 
concomitante deste com a cama de aviário.

 

Figura 2. Sintoma de deficiência de manganês em lavoura 
de soja no Sudoeste do Paraná.
Foto: Edivan José Possamai (Emater/Regional Pato Branco)

 Dispersão de argila: embora existam controvérsias, é sabido 
que a calagem, especialmente quando em excesso, pode 
aumentar a dispersão de partículas de argila, possivelmente 
por afetar o teor de matéria orgânica dos solos e neutralizar o 
Al3+. A dispersão de argila favorece o aumento de densidade 
do solo, a destruição dos agregados e o entupimento dos 
poros, reduzindo a infiltração de água no solo. 

 Talvez os aspectos apresentados explicam as razões 
pelas quais vem se consumindo cada vez mais adubos e a 
erosão retornou a índices tão alarmantes quanto aqueles 
registrados na década de 80. Um sistema plantio direto mal 
conduzido, sem rotação de culturas e com baixa quantidade 
de palha na superfície, aplicações excessivas de calcário e 
cama de aviário dispersando argilas e desestruturando a 
camada superficial do solo, chuvas de alta erosividade (em 
114 localidades estudadas no estado do Paraná, no período de 
1986 a 2008, em Ampére, no Sudoeste do Paraná, foi consta-
tada a máxima erosividade média anual, conforme trabalho 
de Waltrick et al., 2001), aliadas a relevos forte ondulados, só 
podem resultar em erosão dos solos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Toda prática agronômica deve ser utilizada obe-
decendo critérios técnicos. Tanto o calcário, considerado 
o produto mais nobre da agricultura brasileira pelos seus 
efeitos benéficos na neutralização do Al tóxico, no forne-
cimento de Ca e Mg, no aumento da atividade biológica, 
da disponibilidade de alguns nutrientes e da fixação simbi-
ótica de N, como a cama de aviário que fornece diversos 
nutrientes essenciais e é um insumo muito importante na 
realidade regional, quando usados de forma excessiva e sem 
acompanhamento das características químicas do solo por 
elas afetadas, podem comprometer a produtividade dos 
cultivos. Aquilo que num primeiro momento é barato, por ser 
subsidiado pelo governo (calcário) ou por estar disponível 
em grande quantidade (cama de aviário), pode trazer gastos 
extras com adubos foliares, para repor micronutrientes, ou 
mesmo maiores doses de adubo para compensar perdas, 
além de promover danos ao ambiente por processos erosi-
vos que carreiam nutrientes, contaminando os cursos d´água 
pelo processo de eutrofização. 
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Besouros 
coprófafos e 
sua importância 
para os solos 
e integraçao 
lavoura-pecuária

A Integração lavoura-pecuária pode ser entendida 
como um sistema de tomada de decisão para o planeja-
mento a curto, médio e longo prazo das atividades agrope-
cuárias, visando maximizar potenciais agrícolas, econômicos 
e ambientais em uma propriedade, através da inovação e 
desenvolvimento de práticas agrícolas (CICEK et al., 2015; 
TIRITAN et al., 2016), como alternativas de rotação que pos-
sam intensificar o uso da terra, aumentar a sustentabilidade 
dos sistemas de produção e melhorar a renda (MORAES et 
al., 2002). Essa atividade possui como uma das vantagens 
a produção de grãos e carne, simultaneamente, e de forma 
programada, em que há benefícios mútuos e ambas bene-
ficiam os aspectos físicos, biológicos e químicos do solo 
(BROCH; PITOL; BORGES, 2000).

A inclusão de forrageiras sob pastejo dentro de um 
sistema agrícola proporciona uma série de benefícios que 
se traduzem pela manutenção das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do solo; uso mais eficiente dos re-

cursos ambientais; racionalização na aplicação de adubos 
e defensivos; melhor controle da erosão, poluição, plantas 
daninhas, pragas e doenças; maior produtividade de grãos 
e animal por unidade de área e maior rentabilidade e esta-
bilidade para a propriedade (BONA FILHO, 2002). Trata-se, 
portanto de um sistema multi-cultivo envolvendo pastagens 
e animais com culturas de grãos na mesma área, permitindo 
melhor utilização do solo e dos fatores ambientais de pro-
dução (FRANCIS, 1989). Este sistema tem permitido melhor 
utilização dos fatores de produção, minimização dos riscos, 
pela diversificação da produção, e aumento da renda na 
propriedade rural (BONA FILHO, 2002).

A integração lavoura-pecuária apresenta uma grande 
complexidade, envolvendo a relação solo-planta-animal 
(BONA FILHO, 2002) e para que a mesma possa ser utilizada, 
de forma a se traduzir em resultados econômicos desejáveis, 
obtidos pela redução dos custos e pela alta produtividade 
animal e vegetal, necessário um melhor entendimento dos 
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aspectos que compõe o sistema. A sucessão lavoura-pasta-
gem aparece como estratégia promissora para desenvolver 
sistemas de produção menos intensivos no uso de insumos e, 
por sua vez, mais sustentáveis no tempo. Trabalhos (DALAL 
et al., 2004; DÍAZ ROSSELLÓ, 2001; STUDDERT; ECHEVER-
RíA; CASANOVAS, 1997; HOSSAIN et al., 1996) mostram o 
efeito depressor acarretado por vários anos de agricultura 
contínua sobre propriedades do solo, enquanto o efeito é 
invertido à medida que aumenta o número de anos suces-
sivos com pastagens. Áreas modificadas para agricultura 
tornam-se sujeitas a pesados danos, tanto maior quanto mais 
modificada. A reparação só é possível pela restauração dos 
elementos da biodiversidade (ALTIERI, 1999).

A fauna edáfica tem importante papel na sustenta-
bilidade do sistema através dos seus efeitos nos processos 
do solo, e possui grande sensibilidade às interferências no 
ecossistema, tais como, alterações da cobertura vegetal e 
o manejo, sendo, portanto, um bom indicador da qualidade 

do solo (CORDEIRO et al., 2004). A biota do solo participa 
nos processos de transformação e fluxo de nutrientes. 
Sua atividade e diversidade refletem o tipo de solo e suas 
características (MARTINHO et al., 2004). Na ausência de 
organismos processadores, o esterco pode permanecer na 
superfície de pastagem durante mais de um ano. Cada bovino 
produz por dia esterco capaz de cobrir 0,8 m2 (BEYNON et 
al., 2012). Um adicional de 6 a 12% da área de grama ao redor 
da placa também não é pastejada pelo gado (FINCHER, 1991). 
A remoção rápida de estrume aumenta o rendimento de 
forragem, reduz a propagação de parasitas, e evita a perda 
de solo da pastagem (BEYNON et al., 2012). 

A macrofauna atua indiretamente na decomposição 
da matéria orgânica e no controle da população de microrga-
nismos (HÖFER et al., 2001). Dentre esses, os besouros que 
compõe a macrofauna epígea, contribuem também, através 
do processo de bioturbação, abrindo galerias e controlando 
a população de parasitas (RODRIGUES, 1989). O acúmulo de 
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carbono em ecossistemas de pastagens ocorre principal-
mente abaixo do solo, devido à rizodeposição ativa (JONES; 
DONNELLY, 2004) e à atividade de minhocas que promovem 
a formação de macro-agregados (SIX et al., 2002, BOSSUYT; 
SIX; HENDRIZ, 2005). Ao se alimentar do esterco, os cole-
ópteros ingerem micro-organismos. Com a alimentação e 
atividade de tunelamento (abertura de galerias) de adultos e 
larvas, prolifera-se a disseminação desses micro-organismos 
de PAT (placa fecal) para PAT, aumentando 
a decomposição microbiana (YOKOYAMA; 
AIST; BAYLES, 1991). Ao removerem fisica-
mente o esterco, enterrando-o em câmaras 
escavadas abaixo da superfície do solo, os 
besouros coprófagos podem aumentar as 
taxas de crescimento da forragem pastejável 
(BANG et al., 2004).

Os besouros coprófilos (Figura 1), 
mais conhecidos como coprófagos ou 
rola-bosta, realizam atividades ligadas a pro-
cessos ecológicos, tais como incorporação 
de matéria orgânica no solo, bioturbação 
(deslocamento e mistura de partículas do sedimento), 
controle no estrume de moscas e parasitas hematófagos 
gastrointestinais que afetam animais domésticos e seres 
humanos, dispersão de sementes.

O interesse de pesquisadores e pecuaristas pelos 
besouros coprófagos foi estimulado a partir de 1960, quando 
30 milhões de toneladas de excrementos de bovinos acu-
mulavam-se anualmente na superfície das pastagens aus-
tralianas. A Austrália tem mais de 250 espécies de besouros 
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Figura1: Exemplar de um besouro coprófago.

adaptadas que desintegram e se alimentam de excrementos 
de marsurpiais (cangurus), entretanto, não são efetivas na 
decomposição dos de bovinos (RODRIGUES, 1989). A grande 
quantidade de excrementos acumulados nas pastagens fez 
aumentar a populações de helmintos e da mosca dos chifres, 
acarretando grandes danos aos pecuaristas australianos, que 
iniciaram um programa de controle biológico de parasitas do 
rebanho bovino com a utilização de besouros coprófagos 

(RODRIGUES, 1989).

O besouro coprófago, Digitontho-
phagus gazella, espécie exótica, foi introdu-
zido no Brasil em 1989. O impacto da intro-
dução do besouro coprófago D. gazella so-
bre a fauna coprófila nativa em pastagens foi 
avaliado, constatando-se que a diversidade 
de espécies nativas diminuiu drasticamente, 
ao ponto de espécies bastante comuns, 
não mais serem capturadas, ou quando, 
em números muito baixos (FLECHTMANN; 
BERISFORD, 2003). Massas fecais bovinas 
são alimentos a uma fauna rica de insetos, 

principalmente coleópteros, dípteros, isópteros e moscas de 
importância veterinária, destacando-se a mosca dos chifres, 
Haematobia irritans L., espécie exótica, constituindo-se numa 
das principais pragas do rebanho bovino e uma séria ameaça 
à pecuária nacional (RODRIGUES, 1989). 

A fêmea de coprófilos escava túneis, abaixo ou ao 
redor do bolo fecal, que podem terminar em câmaras situ-
adas em profundidades que variam geralmente de 30 cm 
a 1,0 m, de acordo com a compactação do solo. O macho 
corta pequenos pedaços de excremento e os entrega 
à fêmea, que leva o excremento para o fundo e, após 
moldagem apropriada, deposita um ovo em cada ninho. A 
rapidez com que os besouros aparecem ao primeiro sinal 
da deposição de excrementos é impressionan- te. Em 
Selvíria-MS, numa placa fecal bovina com 
duas horas após a deposição, registrou-se 
mais de 1.000 indivíduos distribuídos em 12 espé-
cies diferentes de besouros. O odor é fator determinante 
na orientação dos besouros e o estímulo inicial 
pode ocorrer a uma grande distância 
da fonte (FLECHTMANN; BERISFORD, 
2003). Enquanto algumas espécies de 
coprófilos enterram os excrementos quase na superfície 
do solo (3 cm), outras o fazem em grandes profundidades 
(1,5 m), onde o besouro Dichotomius anaglypticus efetua o 

“...os besouros 
que compõe 

a macrofauna 
epígea, contribuem 

também, através 
do processo de 

bioturbação, 
abrindo galerias 
e controlando 
a população de 

parasitas..."
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10% de pasto pode ser inutilizado por um bovino em um 
ano. Com base nestes levantamentos, pode-se então pro-
jetar que 20% das pastagens ficam indisponíveis para os 
animais (WATERHOUSE, 1974). Calcula-se que os benefícios 
resultantes da ação dos coprófagos, através da reciclagem 
de nutrientes, controle de insetos e doenças e aumento da 
área útil para pastejo, superariam os sete bilhões de dólares 
ano (FINCHER, 1991).
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enterrio dos excrementos numa faixa de profundidade de 
30 a 40 cm (ALVES; NAKANO, 1978). A rapidez com que 
ocorre a desestruturação e a incorporação dos excrementos 
é importante para aumentar a fertilidade do solo e também 
para permitir uma utilização mais eficiente das pastagens. 

Os benefícios da presença dos besouros decorrem 
da melhoria da fertilidade do solo, redução das popula-
ções de vermes e moscas, consideradas pragas do gado, 
e melhoria da capacidade de absorção de água pelo solo 
(ALVES; NAKANO, 1978). Perde-se entre 70 a 80% do nitro-
gênio contido nas fezes dos bovinos quando permanecem 
expostos ao ar. Entretanto, quando os excrementos são 
incorporados ao solo logo após terem sido excretados, 
esta perda pode ser reduzida (GILLARD, 1967). Observou-
-se que um casal de Dichotomius longiceps incorporou 165 
g de esterco e revolveu 371 g de solo em 14 dias, portanto, 
a incorporação de excrementos melhora as características 
físicas e biológicas do solo. Ao escavar o solo, os besouros 
coprófagos aceleram a taxa de reciclagem de minerais nas 
pastagens e contribuem para aumentar o fluxo e a retenção 
de nutrientes no sistema solo-planta-animal (ALVES, 1976). 

Os excrementos podem ser completamente incor-
porados ao solo dentro de 40 a 50 horas após o mesmo ter 
sido excretado, quando as condições ambientais favorecem 
a atuação dos coprófagos (FINCHER, 1991). Ao incorporarem 
massas fecais, liberam área para desenvolvimento de pas-
tagem, sendo agentes de controle biológico de dípteros e 
nematoides de importância veterinária. Efeitos benéficos 
indiretos incluem melhora na fertilidade, estrutura, aeração 
e permeabilidade da água no solo (FLECHTMANN; BERIS-
FORD, 2003).

Os besouros coprófagos constituem agentes 
efetivos no controle de parasitas externos e inter-
nos dos animais, os quais ainda contribuem para a 

transmissão de doenças que dependem 
das fezes para completar seu ciclo de 
vida. A população de certas espécies de 

moscas pode ser bastante reduzida quan-
do as fezes são ingeridas ou enterradas dentro de 1 a 2 

dias após serem excretadas. Cada bovino adulto produz 
em média 12 placas de fezes por dia e estas, 
na ausência de besouros podem permanecer 
nas pastagens por vários anos, cobrindo entre 

5 a 10% da área por ano. Considerando o pasto periférico 
à placa, que o gado não pasteja de maneira efetiva, mais 
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Jubileu de prata
Curso de Agronomia da UTFPR 
de Pato Branco completa 25 
anos de atividade

A história do Curso de Agronomia da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR remete ao ano de 
1992, quando foi fundado, em 29 de janeiro, mantido pela 
Prefeitura Municipal de Pato Branco, por meio da Fundação 
de Ensino Superior de Pato Branco (FUNESP). 

No ano seguinte, a Prefeitura Municipal de Pato 
Branco doou toda a infraestrutura da FUNESP para o Centro 
Federal de Ensino Tecnológico (CEFET-PR), recém-instalado 
no município, sob os cuidados do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC). No entanto, o processo de reconhecimento do 
Curso de Agronomia ocorreu três anos mais tarde, simulta-
neamente à formatura da primeira turma, sendo oficializado 
pela portaria nº 712, de 16 de junho de 1997.

“Desde 1992 até 2017, houve uma considerável evo-
lução e crescimento vertiginoso tanto do Curso quanto da 
instituição de ensino a qual pertence, passando do CEFET-PR 
para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTF-
PR)”, lembra o presidente da AEA-PB, engenheiro agrônomo 
Edson Roberto Silveira, que também leciona no Curso 
de Agronomia.

Segundo ele, o desenvolvimento do Curso diz res-
peito principalmente ao notável avanço na qualificação 
docente e em fatores como a reforma da matriz curricular, 
a sua semestralização, contratação de novos professores, 
criação e estruturação de laboratórios com vasta aquisição 
de equipamentos advindos por meio de projetos com as 
instituições de fomento (como Capes, CNPq e Fundação 

Araucária), recebimento em doação da Prefeitura Municipal 
de Pato Branco de uma área rural e a consequente melhoria 
na formação dos egressos. “Esta sequência de acontecimen-
tos propiciou a criação do Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia, do primeiro Mestrado Acadêmico do Campus 
Pato Branco e também a criação do Curso de Doutorado em 
Agronomia, o primeiro de um Campus da UTFPR no interior 
do Estado”, cita Silveira.

DIFERENCIAIS

A verticalização do Curso, com 
a oferta da Pós-Graduação, Mestrado e 
Doutorado (em 2017 e 2010, respectiva-
mente), seria um dos grandes diferenciais 
da Agronomia da UTFPR pato-branquen-
se, também de acordo com 
o engenheiro agrônomo 
Idemir Citadin. Docente 
na instituição desde 1994, Ci-
tadin é o atual Diretor-Geral 
da UTFPR, onde executa 
pesquisa em Fitotecnia, com 
especialidade em fruticultura 
de clima temperado. “Des-
taco ainda a forte atividade 
de pesquisa, com produção 
científica de alto impacto, 
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bem como a extensão consolidada e a intensa participa-
ção no desenvolvimento regional por meio da pesquisa 
tecnológica voltada às necessidades regionais”, enumera 
o professor, presença marcante em diversas comissões de 
estruturação do Curso e de sua reforma curricular. 

Para ele, o trabalho e a dedicação da direção e dos 
docentes da Agronomia despertou a atenção de alunos 
de outras localidades. “Estudantes da região Sudoeste do 
Paraná e Oeste de Santa Catarina viram em Pato Branco a 
oportunidade de obter conhecimentos e formação em nível 
superior em uma escola de qualidade e de reconhecido valor 
para a comunidade onde se insere”, garante.

E PARA O FUTURO, O QUE ESPERAR?

Para o futuro, as perspectivas são as melhores 
possíveis. “Apesar do cenário político e econômico atual 
ser negativo, o agronegócio tem apresentado crescimento 
e sustentado a economia nacional”, fala Citadin, lembrando 
que trata-se do setor que mais gera emprego no país.

Da mesma forma, a agricultura familiar, característica 
da região Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, 
tem apresentado crescimento e precisa de pessoal bem 
formado e com capacidade de promover o desenvolvimen-
to, bem como melhorar a qualidade e a quantidade dos 
alimentos produzidos. “A segurança alimentar é outro fator 
intrinsecamente relacionado com a profissão do engenheiro 
agrônomo e com soberania de uma nação”, garante Citadin.

Em um mercado crescente, a concorrência demanda 
profissionais cada vez mais especializados, capacitados e 
qualificados. “Com o crescimento da demanda de alimentos 
no país e no mundo, a pesquisa pública e a privada terão 
um papel importante no futuro das ciências agrárias. Temos 
principalmente na biotecnologia o grande alicerce das ci-
ências agrárias, bem como de outros setores voltados para 
a tecnologia da produção”, acrescenta o professor Citadin.

“O grande desafio da profissão é continuar pro-
duzindo alimentos, porém sem comprometer o ambiente, 
preservando o solo e todos os recursos naturais. A visão 
imediatista, de produção a qualquer custo, deve ser superada 
por uma visão conservacionista, onde a produção é impor-
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tante, mas a preserva-
ção dos recursos é tão 
importante quanto. A 
boa e verdadeira Agro-
nomia, não atrelada 
apenas aos interesses 
econômicos, ensina a 
fazer isso”, diz o en-
genheiro agrônomo 
Luís César Cassol , 
ex-coordenador do 
Curso de Agronomia 

da UTFPR e atual Ouvidor do Campus Pato Branco.

NOVIDADES VÊM POR AÍ

Atualmente, a UTFPR está atuando para internacio-
nalizar o curso, com convênios estabelecidos com os países 
do Mercosul e acordos de dupla-diplomação com Portugal. 
O fluxo de estudantes estrangeiros já é uma constante no 
curso de Agronomia da instituição, da mesma forma que 
é comum a participação dos próprios alunos em estágios 
em universidades estrangeiras, desde a Graduação até o 
Doutorado.

Neste contexto, a preparação deve ser constante, 
tanto de alunos quanto professores e até mesmo o próprio 
Curso, coordenado atualmente pela engenheira agrônoma 
Giovana Faneco. “Quem se achar preparado já parou no 
tempo e está desatualizado. Portanto, devemos nos preparar 
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Primeira reforma 
curricular, ainda 

mantendo o 
regime anual

Transformação 
do CEFET-PR 
em UTFPR

Início do 
Mestrado em 
Agronomia

Início do 
Doutorado em 

Agronomia

Reforma da matriz 
curricular e semes-
tralização do curso 

de Agronomia

Programas de 
intercâmbio em nível 
de Mercosul (Marca) e 
União Europeia (Bra-

gança – Portugal)

2005 20102005 2007 2013 2013

para o futuro e estar 
em constante movi-
mento de reforma e 
criação, características 
presentes no corpo 
acadêmico (docentes e 
discentes) do curso de 
Agronomia da UTFPR 
Campus Pato Branco”, 
assegura Citadin. “Mes-
mo tendo um corpo 
docente reduzido em 
comparação a outros 
cursos de Agronomia 
de instituições tradi-

cionais, nossa equipe é qualificada e produtiva, o que nos 
permite formar profissionais de alto nível”, completa.

“São 25 anos de bons serviços prestados à comu-
nidade, com trabalhos técnicos de pesquisa, extensão e 
docência, aliados à formação de profissionais de excelente 
qualidade como pode ser verificado no mercado onde nos-
sos egressos têm o respeito, admiração e o reconhecimento 
do pessoal ligado à direção de órgãos de empresas públicas 
e privadas”, diz Silveira.

“Ao longo desses 25 anos, conseguimos com muito 
esforço capacitar o quadro docente e mantermos uma políti-
ca constante de discussão sobre nossa atuação pedagógica. 
É preciso entender e conviver com um aluno que quer ser 
protagonista e não apenas um agente passivo a receber 
informações e reproduzi-las nas avaliações. Entender essa 
problemática é um desafio a ser superado”, conclui Cassol. 

Formatura de Agronomia - 1999

Semana Acadêmica de Agronomia
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Agronomia que não vi nascer, mas 

que desde cedo carreguei no colo 

e adotei como “filha”. Agronomia de 

muitos pais, Agronomia você é demais.

Agronomia que nasceu frágil, que 

enfrentou resistências, se consolida, se 

fortalece e cresce com passos firmes e 

largos buscando um lugar ao sol.

Agronomia da Funesp, combalida, 

rendeu pouca manchete, mas logo foi 

salva pelo Cefet. Um passo adiante, em 

2005, se tornou UTFPR, tecnológica, 

porém poética, sem perder a autocrítica, 

unindo teoria à prática, até poderia ser 

quadrática, mas segue linear, sem limite, 

por favor, que ninguém te imite.

Agronomia do Sudoeste do Paraná, 

do Sul do Brasil, agora também da 

América do Sul. Agronomia você tem 

MARCA, também dupla diplomação, 

Mercosul e Portugal, Agronomia tu és 

fenomenal.

Agronomia da democracia, da 

eleição direta, dos embates políticos 

buscando o interesse coletivo em so-

breposição ao individual, nem sempre 

consensual, nada disso é casual, mas a 

amizade segue sendo leal.

Agronomia que por anos reinou 

absoluta na UTFPR, a única, especial, por 

vezes esquecida, combalida, mas nunca 

abatida, hoje divide espaço, abre portas, 

compartilha conhecimento, porque não 

faz da vida um lamento, teu objetivo 

segue sendo o desenvolvimento.

Agronomia da extensão, do projeto 

integrado, da integração dos conheci-

mentos e dos saberes, mostrando aos 

seus alunos a realidade como ela é, 

chegando onde ninguém quer, porque 

você, Agronomia, não é uma qualquer.

Agronomia como você cresceu!!! De 

uma bolsa PIBIC (Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica), em 

1995, para os cursos de mestrado e 

doutorado. Agronomia, até onde chega-

rás? Agronomia da pesquisa, sabes bem 

onde pisa, não viva apenas de artigos, 

carregue o povo contigo, povo que reluz 

tanto quanto um cacho de trigo e é tão 

doce como um fruto de figo.

Agronomia que se qualificou, come-

çou sem doutor, hoje só tem doutor, 

mas o foco continua sendo o produtor, 

aquele que sente dor, mas pratica agri-

cultura com muito amor.

Agronomia como tens amigos!!! E 

amigos recebem os seus “filhos” para 

estágios, projetos e pesquisas sempre 

pensando no bem estar da comunidade 

regional. Em cada entidade uma nova 

amizade, todas abertas para nossos 

alunos exercitarem a curiosidade e 

habilidade.

Agronomia do dia, do sol, da luz, da 

fotossíntese, produz e colhe frutos. Já 

são mais de 600 indivíduos que cru-

zaram pelos corredores, laboratórios 

e salas de aula onde desempenha as 

tuas funções.

Agronomia dos esportes, do Centro 

Acadêmico, do PET, dos grupos de 

pesquisa. Agronomia da saudade e dos 

amores, que os anos não te tragam dis-

sabores e que tu apenas produza flores.

Agronomia dos solos, das plantas, 

dos animais, das máquinas, das me-

dições, dos insetos, das pragas, das 

doenças, da irrigação, da genética, do 

paisagismo, dos alimentos, da sociolo-

gia, da metodologia, da economia, da 

ecologia, da produção, da integração. 

Agronomia das muitas caras e atribui-

ções, que seus “filhos” te honrem com 

muita devoção.

Agronomia eu te desenho, em ti me 

integralizo, sou um cara produtivo, cons-

truo, conservo, projeto, defendo, sempre 

cooperativo. Agronomia da produção, 

de mãos dadas com a conservação, não 

permita que o mau manejo, a ganância 

e a ambição te levem a destruição. 

Agronomia dos vegetais e dos animais, 

da matéria orgânica e dos minerais, 

impossível te descrever ademais. Agro-

nomia do jardim, do pomar, da horta, da 

floresta, do campo em geral, no centro 

ou no litoral, continue sendo imortal, 

para seus súditos és a maioral.

Agronomia do Paraná, mas também 

dos gaúchos, catarinenses, cariocas, 

mineiros, capixabas e outros tantos, 

pra onde quer que você vá, olhe pra cá, 

faça família, sorria, ajude a construir uma 

verdadeira Agronomia.

Agronomia, nem tu imaginavas que 

aos 25 anos já terias feito tanto, com 

tanto sacrifício e abnegação de tão 

pouca gente que te mantém em pé.

Agronomia que nos recebeu, você 

nos viu crescer, nos fez profissionais, 

e mais, nos oportunizou aprimorar 

conhecimentos e aplicá-los em prol do 

nosso povo, não tenho dúvida que faria 

tudo de novo.

Agronomia, é seu aniversário. Além 

de te cumprimentar queremos te 

agradecer. Contigo sonhamos, con-

tigo choramos, contigo sorrimos e 

contigo pretendemos ficar... por mais 

vinte e poucos anos... por todo o tempo 

que nossas forças assim permitirem. 

Agronomia querida, tu já és parte da 

nossa vida.

Como seria a vida sem a Agronomia, 

que também se faz com poesia, certa-

mente nenhuma graça teria... Parabéns 

a todas as Agronomias, mas em especial 

a Agronomia da UTFPR pelos seus 25 

anos, jubileu de prata, sem dúvida uma 

bela data. 

ODE À AGRONOMIA DA UTFPR
por Luís César Cassol
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A história da Agricultura é marcada por avanços importan-
tes e por conquistas que  demonstram a nossa capacidade 
de se reinventar para vencer desa�os.

Terceiro ano de Premiação do PIN – Soma/ Integrare 
projeto desenvolvido pela Syngenta e Patoagro com a 
�nalidade de alavancar altas produtividades

O propósito do PIN – Programa Integrado de Produção 
SOMA/ INTEGRARE é o de registrar e compartilhar as 
experiências que os nossos clientes produtores estão 
vivendo em suas lavouras, através do incremento da 
produção e da competitividade de suas culturas. E quando 
escrevemos uma grande história, damos o primeiro passo 
para construir um legado.

Estamos juntos no legado de estabelecer novos patamares 
de produtividade, chegar a média de 100 sacas de soja por 
hectare contribuindo para que o produtor possa ter 
maiores rentabilidades e sustentabilidade no campo.  

O Produtor para participar do Concurso PIN/SOMA/   
INTEGRARE, precisa fazer uso das  Soluções Integradas 

CAMPEÕES DE PRODUTIVIDADE 2016/17
Soluções Integradas Syngenta

Celso Marcante – 1° Lugar - Campeões de Produtividade 
2016/2017 | Produtividade de  79,62 sacas de soja por hectare
 

Antônio Firmino Carneiro – 2° Lugar - Campeões 
de Produtividade 2016/2017 | Produtividade de  
79,54 sacas de soja por hectare

Syngenta de acordo com as diretri-
zes e protocolos de cada Solução, 
com o suporte e assistência 
técnica da Patoagro.

Os ganhadores do concurso de 
produtividade da safra 2016/2017 
além de atingirem produção 
média 79 sc/há terem gerado mais 
receita para seus negócios, estão 
sendo presenteados com uma 
linda viagem para a Ilha de 
Comandatuba na Bahia. Os 10 
primeiros colocados tiveram 

produtividade média de 76 sacas de soja 
por hectare, bem acima da média regional 
que é de 57 sc/hectare, comprovando 
assim que estamos construindo um legado.
 


