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O amor à terra vem de berço. E essa é a maior matéria-prima
do engenheiro agrônomo: a vida. Pensar desde o início em
gerar prosperidade, torná-la produtiva e desenvolver a
sociedade é para poucos. Por isso, comemore com quem
deixa a nossa terra ainda mais viva.
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EDITORIAL

É com muito orgulho que assino como presidente em exercício 
do CREA-PR este editorial da segunda edição da revista Agronomia 
em Debate, iniciativa da Associação dos Engenheiros Agrônomos de 
Pato Branco (AEAPB).

Como engenheiro agrônomo, formado em 1977, quero aproveitar a 
oportunidade para parabenizar esta belíssima iniciativa da Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB).

Essa publicação colabora a mostrar a toda a sociedade a força 
da agricultura brasileira e em especial dos profissionais que atuam 
no campo. Afinal, onde existe um profissional da Agronomia atuante, 
alcançamos resultados ainda melhores de produtividade, manejo ade-
quado do solo e uso correto de defensivos agrícolas, seja na agricultura 
familiar ou em grandes propriedades.

O desafio do nosso profissional hoje é continuar aprimorando-se, 
procurando novas tecnologias e, com elas, buscar maior produtividade, 
porque as áreas estão se esgotando. O avanço de abrir novas áreas 
está sendo limitado e só vamos conseguir isso com novos produtos, 
novas tecnologias e apoio da pesquisa.

Parabéns à AEAPB pela contribuição na divulgação do trabalho 
dos nossos profissionais! 

Engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, presidente em exercício 
do CREA-PR

É com grande sa-
tisfação que chegamos 
à segunda edição da 
revista Agronomia em 
Debate, veículo produzi-
do pela Associação dos 
Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) que tem como proposta 
fortalecer e enaltecer a profissão e as ações dos engenheiros agrônomos 
atuantes tanto na cidade de Pato Branco quanto no Sudoeste do Estado.

Após um exitoso lançamento de sua edição inaugural, nos vimos ainda 
mais motivados em disseminar o conhecimento resultante de nosso exercício 
profissional, bem como compartilhar informações tendo como foco nossa 
capacitação e aprimoramento constantes.

É muito gratificante perceber o orgulho de todos que participaram da 
elaboração da revista e daqueles que a receberam – distribuída em diversos 
eventos promovidos pela AEAPB (Seminário de Valorização Profissional), pelo 
CREA-PR (Fórum de Docentes) e pelo CONFEA (74ª SOEA – Semana Oficial 
da Engenharia e da Agronomia e no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia).

Agora, seguindo com o apoio do CREA-PR – neste momento presidido pelo 
colega engenheiro agrônomo Nilson Cardoso –, a AEAPB tem a oportunidade 
de desenvolver uma revista temática, focada no cooperativismo, atividade tão 
fortemente presente em nossa região.

Apresentamos o cenário global do cooperativismo e, aproximando de 
nossa realidade, como ele impacta positivamente o desenvolvimento socioe-
conômico nacional; também boas práticas de nossas cooperativas localizadas 
no Sudoeste, a importância do cooperativismo para o pequeno produtor rural, 
a presença cada vez mais consistente dos drones no agronegócio e outros 
temas de interesse de nossa categoria profissional.

Esta edição também é emblemática porque comemora o Dia do En-
genheiro Agrônomo, celebrado em 12 de Outubro e que simboliza a plena 
valorização de nossa profissão.

Desejo uma excelente leitura e que esta edição, assim como a primeira, 
sirva de espelho para diversas outras entidades não apenas da Agronomia, 
mas também das Engenharias. E que siga cumprindo seu papel de canal de 
comunicação fundamental para o fortalecimento das relações entre a AEAPB 
e seus associados.

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

PALAVRA DO PRESIDENTE
CREA-PR

PALAVRA DO PRESIDENTE
AEAPB
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ENTREVISTA OCEPAR

Cooperativismo  
em debate
Presidente do Sistema Ocepar 
concede entrevista sobre o atual 
cenário da Agronomia nacional

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

O ENGENHEIRO AGRÔNOMO JOSÉ RO-
BERTO RICKEN ESTÁ À FRENTE DA PRE-
SIDÊNCIA DO SISTEMA OCEPAR. É SUA 
FUNÇÃO GERIR UM SISTEMA FORMADO 
POR TRÊS SOCIEDADES DISTINTAS, 
SEM FINS LUCRATIVOS, QUE SE DEDI-
CAM À REPRESENTAÇÃO, FOMENTO, 
DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO 
E PROMOÇÃO SOCIAL DAS COOPERA-
TIVAS PARANAENSES: O SINDICATO E 
ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS 
DO ESTADO DO PARANÁ – OCEPAR, O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA-
GEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/
PR E A FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO 
PARANÁ – FECOOPAR.

A REVISTA AGRONOMIA EM DEBATE 
ENTREVISTOU RICKEN – FORMADO 
PELA UFPR E MESTRE EM ADMINISTRA-
ÇÃO PELA EBAPE - FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS – SOBRE O PAPEL DAS COO-
PERATIVAS E DOS PROFISSIONAIS DA 
ENGENHARIA AGRONÔMICA NO ATUAL 
CONTEXTO ECONÔMICO E PRODUTIVO 
DO PAÍS.
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ENTREVISTA OCEPAR

AGRONOMIA EM DEBATE: COMO O SENHOR AVALIA O 
ATUAL CENÁRIO NACIONAL DA AGRONOMIA, QUAIS 
AS EXPECTATIVAS DO SETOR PARA ESTE ANO E COMO 
O SEGMENTO COMO UM TODO DEVE SE PREPARAR 
PARA ATENDER ÀS DEMANDAS NACIONAIS E INTER-
NACIONAIS?

JOSÉ ROBERTO RICKEN: O desenvolvimento da 
economia do nosso País está fortemente ligado ao desempenho 
dos setores produtivos, em especial, o agronegócio. Este setor, em 
2016, gerou US$ 1,79 trilhões e compreende aquelas atividades 
desenvolvidas antes da porteira (segmento de insumos), dentro 
da porteira (produção primária) e depois da porteira (agroindústria 
e logística), tanto no ramo agrícola quanto no pecuário.

Em 2017, a economia brasileira está voltando aos eixos e o 
agronegócio novamente deverá ser o setor com maior crescimento 
no País, devendo ampliar a sua participação para aproximadamente 
23% do total do PIB brasileiro. Este desempenho econômico gera 
oportunidades e desafios aos profissionais da Agronomia.

Segundo a FAO, a população mundial irá atingir mais de 9 
bilhões de pessoas em 2050 e será preciso aumentar a produção 
de alimentos em 70% para atender a esta demanda mundial. No 
entanto, além de atender ao aumento da capacidade produtiva, a 
população tem cobrado do setor produtivo mais cuidados com o 
meio ambiente e produtos com qualidade. 

A agropecuária enfrenta o desafio de suprir o aumento da 
demanda, produzindo mais, porém de forma sustentável, otimizan-
do a utilização dos recursos naturais, como a água e solo. 

O profissional da Agronomia desempenha importante pa-
pel neste contexto e deve estar preparado para atender este desafio.

AED: NESTE CONTEXTO, O PAPEL DAS COOPERATIVAS 
É FUNDAMENTAL. FAVOR COMENTAR SOBRE SUA 
ATUAÇÃO E FUNÇÃO DE FERRAMENTA PROPULSORA 
DO AGRONEGÓCIO.

JRR: A função da cooperativa é organizar os produtores 
cooperados e ajudar a viabilizar suas atividades produtivas para 
que obtenham mais renda.

No Estado do Paraná, o cooperativismo ressalta-se como 
um instrumento de promoção de desenvolvimento regional, com 
base em cadeias agroindustriais de grande competitividade, agre-
gando valor à produção primária.  

Esta estratégia, focada na produção agrícola e pecuária, tem 
como objetivo a verticalização da produção e agregação de valor, 

inclusive, para a propriedade rural, construindo assim uma cadeia 
agroindustrial de grande competitividade.

As cooperativas atuam de forma intensa em prol de 
seus cooperados, por meio da pesquisa e da assistência técnica, 
repassando as inovações e melhores práticas de produção ao seu 
quadro social.

Na área de assistência técnica, as 69 cooperativas do ramo 
agropecuário contam com uma equipe de aproximadamente 1,8 mil 
profissionais. E na área de pesquisa, são mais de 58 pesquisadores 
e 218 colaboradores que contam com uma estrutura de 14 labora-
tórios e mais de 1,1 mil hectares de campos para experimentação e 
demonstração de resultados.

AED: O AGRIBUSINESS É UM MERCADO EM CRESCI-
MENTO E EXPANSÃO. O QUE O SEGMENTO ESPERA 
DO PROFISSIONAL DO FUTURO? COMO ELE DEVE SE 
PORTAR E QUAL O PERFIL ESPERADO?

JRR: Sim, o segmento do agronegócio está em expansão 
e está havendo uma transformação na forma como produzimos 
alimentos. A sociedade, além de demandar mais alimentos, exige 
mais qualidade e respeito ao meio ambiente. Nesse sentido, o pro-
fissional de engenharia agronômica deve ser multidisciplinar e ter 
uma visão global dos aspectos e impactos que envolvem a cadeia 
produtiva. Importante observar ainda que safra boa não significa, 
necessariamente, safra grande, e sim aquela que gera resultados 
positivos e que impulsionam o desenvolvimento do produtor. 

AED: A FORÇA DAS COOPERATIVAS SE MOSTRA TAM-
BÉM NA GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA PROFISSIO-
NAIS DAS ÁREAS AGRO. O SISTEMA OCEPAR POSSUI 
ALGUM TIPO DE AÇÃO QUE INCENTIVE ESTA GERAÇÃO 
DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO? 

JRR: A geração de novos postos de trabalhos é uma 
consequência do desempenho das próprias cooperativas. Nosso 
papel é trabalhar pelo desenvolvimento destas cooperativas. Se 
as cooperativas crescem, a demanda por novos profissionais 
também cresce.

O movimento cooperativista acredita que o crescimento 
dos negócios está diretamente ligado ao desenvolvimento das 
pessoas e, desta forma, investe na capacitação e formação de 
seus públicos. 
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Nossa forma de atuação foca, por exemplo, a capacita-
ção do corpo técnico das cooperativas. Assim, atuamos mais na 
manutenção das vagas criadas, promovendo o aumento da pro-
dutividade e competências destes funcionários, garantindo, deste 
modo, vantagens aos profissionais e à cooperativa. 

Ainda temos o programa Jovem Aprendiz, no qual o Sistema 
Ocepar auxilia na formação e capacitação de jovens que buscam 
seu primeiro emprego. Esta ação tem resultado na contratação 
da grande maioria dos jovens participantes, após o fim do período 
em que permanecem neste programa. A cooperativa também 
é beneficiada pois tem o profissional já habituado ao ambiente 
e preparado para exercer suas funções. Além desse, temos o 
Programa Jovemcoop, focado em filhos de cooperados e jovens 
cooperados, que visa difundir a filosofia cooperativista, contribuindo 
para a sucessão familiar e na cooperativa, e também o Programa 
Cooperjovem, que insere a filosofia cooperativista, de maneira 
interdisciplinar, no currículo escolar de crianças da quarta série do 
Ensino Fundamental. 

AED: O SUPORTE TÉCNICO E CIENTÍFICO FORNECIDO 
PELOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA AGRONÔMI-
CA É IMPRESCINDÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO 
DESTA ATIVIDADE. QUAIS SERIAM AS PRINCIPAIS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SISTEMA OCEPAR 
JUNTO À CLASSE PRODUTIVA DO SETOR AGROPECU-
ÁRIO?

JRR: A Ocepar trabalha com a capacitação dos técnicos 

do setor, trazendo atualizações em parceria com Embrapa e outras 
instituições de renome. Além de possuirmos alguns cursos de  
pós-graduação e mestrado. 

A Ocepar participa ainda de câmaras técnicas que discutem 
as inovações de produção e meio ambiente, na qual faz a interme-
diação com as cooperativas, por meio de grupos de trabalho que 
põem em prática as tecnologias mais adequadas, em relação à 
produtividade e sustentabilidade. Esse conjunto de ações coloca 
as cooperativas como modelos de produção nacional. 

AED: COMO O SENHOR AVALIA A ATIVIDADE DESEN-
VOLVIDA NA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO?

JRR: O Sudoeste do Estado possui importante papel na 
produção agrícola e pecuária do Paraná. Atualmente, a atividade 
econômica de maior destaque na região está baseada na utilização 
da terra, tanto no desenvolvimento da agropecuária, quanto da sua 
agroindustrialização. 

Na região, a atividade agropecuária possui um valor bruto 
da produção (VBP) de R$ 11,9 bilhões, correspondendo a 15% do 
valor total produzido pela agropecuária do Estado. 

As cooperativas do Sudoeste têm organizados em seu 
quadro social 14 mil produtores rurais (16% da região) e são respon-
sáveis por 27% da produção de grãos (soja, milho, trigo e feijão) e 
61% da produção de frango. Além disso, possuem 70 agrônomos 
atuando na extensão rural. 

ENTREVISTA OCEPAR

Presidente do Sistema Ocepar 
a partir de abril de 2016

Superintendente da Ocepar e 
Sescoop PR –1996 a 2016

Diretor do Departamento 
Nacional de Cooperativismo 
(Denacoop) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) - 2003 a 2004

Gerente de Desenvolvimento e 
Autogestão da Ocepar – junho 
de 1994 a abril de 1996

Chefe do Departamento de 
Autogestão da Ocepar – ja-
neiro de 1991 a junho de 1994

Assessor Técnico do Departa-
mento Econômico da Ocepar 
– Organização das Cooperati-
vas do Estado do Paraná, em 
Curitiba/PR – abril de 1988 a 
janeiro de 1991

Departamento Econômico 
da OCB – Organização das 
Cooperativas Brasileiras, em 

Brasília/DF – maio de 1981 a 
janeiro de 1988

Chefe do escritório da Acarpa 
PR - setembro/1980 a maio 
de 1981

Engenheiro Agrônomo em 
Palotina/PR, na Cooperativa 
Agropecuária Vale do Piquiri 
(C.Vale) - junho a setembro 
de 1980
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PRINCIPAL

A ideia central do cooperativismo consiste na união de 
pessoas em torno de um mesmo objetivo, em uma organiza-
ção onde todos são donos do próprio negócio. E continua com 
um ciclo que traz ganhos tanto para estas pessoas, quanto 
para o país e para o planeta.

Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo 
é uma filosofia de vida que busca oferecer melhores opor-
tunidades e mostra que é possível unir desenvolvimento 
econômico com o desenvolvimento social, produtividade com  
sustentabilidade, o individual com o coletivo.

Não existe cooperativismo sem o compartilhamento 
de ideias. Ser cooperativista é acreditar que ninguém perde 
quando todo mundo ganha, é buscar benefícios próprios 
enquanto contribui para o todo, é se basear em valores de 
solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. 

Como conceitos principais, o cooperativismo propõe 

a Cooperação (a substituição da relação emprego-salário 
pela relação trabalho-renda, onde todos constroem e ga-
nham juntos), a Transformação (impactar não só a própria 
realidade, mas também a da comunidade e a do mundo) e 
o Equilíbrio (colocar do mesmo lado o que à primeira vista 
parece ser oposto).

No Brasil, o cooperativismo é representado pelo 
Sistema OCB, composto pela Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), Confederação Nacional das Cooperativas 
(CNCoop) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Coopera-
tivismo (Sescoop), cada qual com um objetivo específico, mas 
todos voltados para o desenvolvimento das cooperativas.

Já no Paraná, representa o setor o Sistema Ocepar, 
formado pela Ocepar (Sindicato e Organização das Coope-
rativas do Estado do Paraná), Sescoop/PR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo) e Fecoopar (Federação 

Cooperativismo: 
desenvolvimento 
sustentável no 
campo e na cidade
União e compartilhamento de ideias 
são a essência deste formato de 
negócios e filosofia de vida
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e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná). A 
Ocepar é responsável pela representação institucional do 
setor, o Sescoop/PR pela área de formação, promoção social 
e monitoramento, e a Fecoopar atua na representação sindical 
patronal do setor. 

AS SOCIEDADES COOPERATIVAS DO PARANÁ

Com uma área de 199,7 mil km², equivalente a cerca de 
2,3% do território brasileiro, o Paraná responde por 17,8% de toda 
a safra nacional. Neste contexto, ocupa o primeiro lugar entre 
os estados do Brasil na produção de frango, milho, trigo, feijão e 
cevada; o segundo lugar na produção de soja e o terceiro lugar 
na produção de suínos e leite. 

As cooperativas agropecuárias representam em torno 
de 56% da economia agrícola do Estado (com faturamento de 

R$ 56,9 bilhões em 2016) sendo, em muitos municípios, a mais 
importante empresa econômica, maior empregadora e geradora 
de receitas. 

Também merece destaque a expressiva participação 
dos pequenos e médios produtores (área de até 50 ha) nos 
quadros sociais das cooperativas, representando 78% do total. 
“Isso evidencia a importância das cooperativas para essa faixa 
de produtores, que são normalmente os menos favorecidos”, 
explica o engenheiro agrônomo José Roberto Ricken, presidente 
do Sistema Ocepar. 

A integração das cooperativas com os interesses dos 
produtores rurais permitiram a montagem de uma infraestrutura 
de armazenagem da produção, que representa 46% da capaci-
dade estática de armazenagem do Paraná, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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PRINCIPAL

250  
milhões de
empregos

 1 EM CADA 7 PESSOAS NO 
MUNDO SÃO ASSOCIADAS A COOPERATIVAS

FONTE: OCB

Presença em 100
países

2,6milhões  
de cooperativas no mundo

CONGREGA  
1 BILHÃO  
DE PESSOAS

NÚMEROS DO  
COOPERATIVISMO  
NO MUNDO

FONTE: OCB

possui mais de 

6,6mil 
cooperativas

NÚMEROS DO  
COOPERATIVISMO  
NO BRASIL

Distribuídas em  13  ramos de atividade  
econômicas, nos meios rural e urbano

Mais de 

13,2 MILHÕES  
de associados

GERAM  
EMPREGOS FORMAIS

376 MIL

FONTE: OCB

Cerca de 

2,5 
mil 

engenheiros agrô-
nomos envolvidos 
com assistência 
técnica aos pro-
dutores e clientes, 
segundo levanta-
mento feito pela 
Gerência Técnica 
e Econômica da 
Ocepar em 2015 

NÚMEROS DO  
COOPERATIVISMO  
NO PARANÁ

1.415.666 
cooperados

221 cooperativas 
integram o  
Sistema Ocepar

Mais de 

84 mil 
empregos diretos

3 milhões 
de postos de trabalho 
indiretos

Faturamento de  
R$70bi
em 2016

Aumento de 14%
 em 

relação ao ano anterior

10 diferentes ramos: 
 
agropecuário crédito saúde trabalho infraestrutura 
consumo educacional habitacional turismo e lazer transporte 
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PRINCIPAL

OS 7 PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
Conheça os sete princípios que regem o cooperativismo no mundo, estabelecidos na fundação da primeira coope-
rativa da história, em 1844.

OS 3 TIPOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
As cooperativas variam de acordo com sua dimensão e objetivos:

1 Adesão  
voluntária  
e livre

2 Gestão  
democrática

3 Participação 
econômica dos 
membros

4 Autonomia e 
independência

5 Educação, 
formação e 
 informação

6 Intercoopera-
ção

7 Interesse pela 
comunidade

FONTE: OCEPAR

28 cooperativas 

NÚMEROS DO  
COOPERATIVISMO  
NO SUDOESTE DO 
PARANÁ

18.384 associados 3.618 funcionários 
no ramo agropecuário

Faturamento de  
R$4bilhõe

sendo 9 
agropecuárias

1

2 6

53

4

7

1º grau – Singular 
Presta serviços diretos aos  

associados e é formada por,  
no mínimo, 20 cooperados.

2º grau – Central ou Federação 
Organiza em comum e em maior 
escala os serviços das filiadas, 

facilitando a sua utilização. É cons-
tituída por, no mínimo, três coope-

rativas singulares.

3º grau – Confederação 
Também organiza os serviços das 
filiadas. A diferença é que as con-
federações são formadas por, no 
mínimo, três cooperativas centrais 
ou federações de qualquer ramo.
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BOAS PRÁTICAS

As boas práticas de gestão já estão dissemina-
das na cultura corporativa. São bastante conhecidos 
os rankings das melhores empresas para trabalhar, as 
premiações às melhores práticas e os reconhecimentos 
às organizações que investem na gestão de pessoas. O 
cooperativismo também está se abrindo a essas inicia-
tivas de uma forma muito particular – condizente com a 
especificidade do negócio – envolvendo dois dos seus 
principais pilares: o cooperado e a comunidade.

As cooperativas buscam soluções e ideias próprias 
para atender ao cooperado e manter a sua motivação. 
Segundo especialistas na área de Recursos Humanos, os 
bons cases são diferenciados conforme o segmento, tudo 
depende da perspectiva de onde as organizações estão 
alocadas. Ou seja, muitas vezes um projeto bem sucedido 
em uma empresa de tecnologia, não representa o mesmo 
sucesso em uma indústria automobilística.

E assim funciona com o cooperativismo, pois as 
práticas devem ser norteadas pelos seus próprios prin-
cípios, elementos inspiradores em suas atuações. Por 
isso o incentivo a ações educacionais, informativas e de 
cooperação – buscando um mundo melhor. Também, a 
atuação de forma sustentável, pensando no futuro, que 
vai muito além da questão ambiental, busca-se a susten-
tabilidade social e econômica. As ações das cooperativas 
devem transmitir credibilidade, servindo aos associados e 
à comunidade, com qualidade e continuidade. E, especial-
mente, valorizar o patrimônio humano, que é o coração 
do cooperativismo. 

Nesta edição da revista Agronomia em Debate 
foram selecionados quatro cases das cooperativas Coasul 
e Coopertradição. Saiba mais como essas cooperativas 
estão contribuindo para o crescimento pessoal e pro-
fissional dos cooperados e das comunidades próximas. 

Exemplos de  
boas práticas
Cooperativas mostram sua força 
com cases bem sucedidos para os 
cooperados e a comunidade da 
região Sudoeste
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 SOLUÇÕES REGIONAIS DE MANEJO NO 
CAMPO

Milhares de pessoas no Brasil vivem da agricultura 
familiar. E muitas dessas famílias estão aqui no Paraná, 
algumas na região Sudoeste, um importante local para o 
cultivo de grãos no país. O aumento na produtividade está 
diretamente associado às condições de plantio e colheita. 
Para apoiar o agricultor, a Coasul desenvolve um trabalho 
de assistência técnica, ensinando aos cooperados as melho-
res práticas na produtividade de grãos, como o manejo de 
solo, controle de erosão e plantio direto. “Nos últimos anos 
percebemos que havia muita pesquisa e desenvolvimento, 
mas de práticas que não representavam a nossa região, 
tínhamos que copiar dados de regiões mais distantes de 

outras realidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Em função disso, vimos a necessidade de formar uma 
parceria com a CedepAgro para criar situações de manejo 
e sustentabilidade para serem aplicados pelo produtor lo-
cal”, explica o presidente da Coasul, engenheiro agrônomo 
Paulo Fachin.





16     agronomia em debate • outubro 2017

BOAS PRÁTICAS

O programa possui nove campos, chamados de “ilhas 
de manejo adequados”, com diferentes culturas em cada um 
deles. Nesses locais, os técnicos e agrônomos praticam os ma-
nejos adequados de insumos e formas de tratamento de ervas 
daninhas, pragas e doenças. São cerca de 60 profissionais em 
campo à disposição do agricultor familiar da Coasul que, hoje, 
representa 75% dos 8 mil cooperados. Segundo o engenheiro 
agrônomo Adriano Machado, responsável pela implantação 
e condução dos ensaios de pesquisas, o objetivo do programa 
é difundir os diferentes manejos e a melhor forma de aplicá-los 
nas propriedades, visando a maior rentabilidade do produtor. 
“Trabalhamos com as principais culturas, como soja, milho, trigo, 
feijão, entre outras. Com os resultados obtidos apresentamos 
ao departamento técnico e cooperado na forma de palestras, 
treinamentos e dias de campo”, diz.

E os benefícios são sentidos na casa do agricultor. É o 
caso do cooperado Rivelino Dallacort. Com a assistência 
técnica, ele passou a realizar o manejo adequado na sua plan-
tação, que inclui as culturas de soja, milho, trigo e feijão, e viu 
a sua renda aumentar. “Melhorou muito, o acompanhamento 
mais aproximado e diferenciado nos permite crescer como pro-
dutores. O programa deve permanecer, muitas vezes achamos 
que o que fazemos na nossa terra está certo e quando vamos 
ver, não está e os técnicos nos auxiliam. Também, temos uma 
melhoria financeira com esse aprendizado”, diz o associado. Na 
agricultura familiar há uma grande diversificação de atividades, 
portanto um acompanhamento técnico adequado é fundamen-
tal. “Os resultados obtidos nos diferentes trabalhos de pesquisas 
desenvolvidos auxiliam na tomada de decisões entre técnicos 
e produtores, de forma a otimizar os custos e aumentar a pro-
dutividade de forma sustentável”, afirma Machado.

O engenheiro agrônomo Paulo Fachin, cita um exemplo 
do sucesso do programa. "A terceira variedade de soja mais 
vendida na região este ano é decorrente dos experimentos 
feitos nos campos. Era uma variedade pouco produzida, que o 
produtor não plantava por receio de ter prejuízo. Nós realizamos 
os testes, passamos às recomendações e, com isso, aumentou 
em dez vezes a produção na região”, complementa.

Os campos são abertos aos cooperados a qualquer 
momento. Todas as dificuldades que eles apresentam no seu 
plantio são levadas à discussão para que os técnicos e agrô-
nomos pesquisem e desenvolvam práticas mais sustentáveis, 
com menor custo e maior rentabilidade. Fachin diz que o projeto 
irá continuar em 2018 e serão feitos encontros para mostrar os 
resultados do programa.

 PROJETO PIONEIRO NO BRASIL  
BENEFICIA PRODUTORES DE FRANGO

Cooperados do Sudoeste do Paraná são os primeiros 
do país a fornecer óleo animal, a partir de vísceras de aves 
abatidas, a Petrobras para a produção de biodiesel. O programa 
traz benefícios diretos aos produtores, que incluem assistência 
técnica constante e aumento da rentabilidade, por meio de um 
bônus ao agricultor familiar.

A Coasul, firmou o convênio com a Petrobras e processa 
cerca de 160 mil aves por dia, provenientes dos 148 agriculto-
res cadastrados em granjas espalhadas em 22 municípios do 
Paraná. O presidente da Coasul, afirma que são entregues a 
Petrobras 300 toneladas de óleo animal por mês. Até hoje, 
é a única cooperativa do Brasil a estabelecer uma parceria 
desses moldes com a estatal, de fornecimento de matéria 
prima utilizando a gordura de frango o que, segundo Fachin, 
não foi uma tarefa fácil. “É nosso dever procurar alternativas 
que beneficiem o produtor, pois as cooperativas só existem se 
os cooperados são fortes. Tivemos que passar por diversos 
trâmites burocráticos, o que exigiu uma engenharia contábil e 
a criação de uma estrutura interna para atender às exigências 
da Petrobras. Temos o acompanhamento e somos frequente-
mente auditados pelo Governo Federal”, explica. Mas, todo o 
esforço e dedicação valem a pena pelo retorno ao produtor, 
que vê a sua produtividade e condições de vida melhorarem.

As aves produzidas pelos agricultores familiares são 
abatidas pela cooperativa, que presta toda a assistência téc-
nica especializada aos cooperados, gerando um subproduto 
composto por vísceras, a gordura e a pele. Esses resíduos são 
processados e vendidos a Petrobras que, por sua vez, remu-
nera a Coasul e o produtor. "Hoje, o produtor desse frango 
recebe uma assistência de ótima qualidade no seu aviário 
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favorecendo o seu negócio e, além disso, ganha um bônus 
financeiro por participar desse programa”, comenta Fachin. O 
engenheiro explica que a cooperativa aconselha ao produtor, 
com o aumento de rentabilidade, investir na propriedade e na 
melhoria dos equipamentos. “Assim, eles podem crescer mais, 
algo que é o objetivo de uma cooperativa, gerar benefícios aos 
seus membros”, fala.

A gordura de frango é uma matéria-prima minoritária na 
produção de biodiesel. Dados da Agência Nacional do Petróleo 
mostram que antes da portaria n° 337/2015, que reformou as 
regras do Selo Combustível Social e regulamentou a compra 
de gorduras animais, cerca de 1,9 milhões de litros do biocom-
bustível era produzido a partir dessa matéria-prima por ano, o 
que representa 0,05% do volume total fabricado. A Petrobras 
investe em pesquisa de energias renováveis e biocombustíveis 
com o objetivo de tornar tecnologias disponíveis competitivas. 
Criou tecnologias para produção de biodiesel e biolubrificantes, 
a partir de óleos de diferentes matérias-primas.

Uma dessas matérias primas é a gordura animal, que 
beneficia diretamente o agricultor familiar. “O convênio, único no 
país, beneficia nossos produtores enquandrados na agricultura 
familiar”, finaliza Fachin.

 O COOPERATIVISMO TAMBÉM É DELAS

A força feminina nas cooperativas ganha cada vez 
mais espaço. Elas estão dividindo o protagonismo com os 
homens a frente dos negócios, participam ativamente do 
dia a dia da propriedade e das resoluções que envolvem o 
trabalho da família. Este não chega a ser um novo cenário, 
mas considerando que a maioria das mulheres acumula di-
versas funções, somar o aspecto profissional, de agricultora 
cooperada, envolve novas responsabilidades e atribuições.

Pensando nelas, a Cooperativa Agropecuária Tradi-
ção – Coopertradição desenvolveu o Programa Cooperação 
em Saúde para a Família Rural que realiza ações destinadas 
exclusivamente às mulheres. “Para suas famílias, elas são 

a base, os pilares e desempenham múltiplos papéis: filha, 
mãe, esposa, entre muitos outros”, diz Julinho Tonus, 
diretor presidente da cooperativa. Portanto, nada mais 
justo do que elas também pensarem nelas mesmas fora 
do ambiente de trabalho, aumentarem a autoestima e se 
descontraírem.

A programação conta com ações pontuais, a pri-
meira delas realizada para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, com palestras e dinâmicas com o foco na valori-
zação feminina. Participaram 220 mulheres das unidades 
de Clevelândia, Renascença, Palma Sola e Pato Branco. 
“O tema foi o ‘O Poder de Transformação da Mulher’, com 
conteúdos relacionados à autoconfiança, evidenciando o 
poder que elas têm de transformar a vida de todos que 
as cercam e, principalmente, a vida de cada uma delas”, 
afirma Tonus.

Outro evento que aconteceu foi uma oficina de 
sobremesas e no final do ano está agendada uma viagem 
para uma terma, onde serão trabalhados temas ligados à 
saúde, bem estar e lazer. A professora Tânia Fappi, esposa 
de um cooperado e mãe de três filhos, participou desse 
curso. “Além de melhorarmos com o aprendizado de no-
vas habilidades, nós nos sentimos especiais, pois somos 
tratadas muito bem. O programa ajuda a nos valorizar e 
recarregarmos as energias", diz Tânia. Nos eventos são 
abordados temas relacionados à cooperação, com o pro-
pósito de incentivá-las a descobrirem seus verdadeiros 
potenciais como mulheres. O programa irá sortear uma 
viagem para Buenos Aires para as cooperadas, mais uma 
ação de incentivo e reconhecimento ao papel das mulheres 
no cooperativismo.
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A média de público nos eventos é de 250 pessoas 
e o propósito é de despertar o espírito empreendedor das 
mulheres e esclarecer informações sobre o mundo coo-
perativo. A rotina da agricultura familiar muitas vezes não 
favorece o acesso às informações sobre a cooperativa e 
o seu entorno. E sair do seu meio rural possibilita novas 
experiências e oportunidades de interação e integração.

 AÇÃO AJUDA O COOPERADO  
NO SEU TRAJETO DIÁRIO

Rodovias de comunidades próximas a Pato Branco 
estão passando por uma reformulação na sinalização dire-
cionada aos motoristas, ciclistas e pedestres. São as linhas 
que levam a Passo da Ilha, São João Batista, Independência 
e Nossa Senhora do Carmo, muitas delas utilizadas pelos 
cooperados da Coopertradição seja para o trabalho, para 
comercializar a produção ou compra de insumos, ou para 
fins pessoais. São placas educativas colocadas a beira dos 
asfaltos, que alertam sobre o cuidado na mobilidade na 
região, especialmente com relação aos diferentes modais. 
“Temos como foco a conscientização ambiental e a edu-
cação no trânsito”, fala o diretor presidente da Coopertra-
dição, Julinho Tonus.

Serão fixadas mais de 30 placas que alertam sobre 
o cuidado com os pedestres e ciclistas, já que as vias não 
possuem acostamento. Essas rodovias foram asfaltadas 
recentemente e não possuem redutores de velocidade, o 
que faz com o tráfego de carros aconteça acima do limite 
permitido. “Essas vias também são utilizadas por ciclistas 
e pedestres, então esperamos que a ação conscientize 
os motoristas a trafegar em baixa velocidade, evitando 
acidentes”, afirma Tonus. A expectativa é que as placas 
sejam colocadas até o final do ano.

Outra preocupação recorrente aos moradores da 
região é o lixo. Com o asfalto, algumas pessoas passaram 
a depositar lixo junto à rodovia. Esta atitude, além de ser 
crime ambiental, pode gerar diversos problemas, como 
doenças, proliferação de bichos, acidentes de trânsito e o 
mau cheiro. As placas também têm este papel de inibir a 
prática, reforçando a preocupação ambiental com o meio 
ambiente e o espaço público. 



COOPERAR
é fazer mais
pelos seus sonhos.

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

sonhos dos cooperados. 
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Tecnologia aplicada 
à fiscalização
Sistema informatizado do CREA-PR 
amplia potencial das ações de 
fiscalização desenvolvidas pelo 
Conselho

Entre as suas atividades, amparado pela Lei n° 5.194/66 
(Artigo 1°), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná (CREA-PR) fiscaliza obras e serviços que demandam a 
participação de profissionais das áreas ligadas ao Conselho.

A ideia é assegurar a qualidade das atividades e garantir 
que engenheiros, agrônomos e profissionais das Geociências, por 
meio de seu trabalho, contribuam efetivamente para o desenvol-
vimento socioeconômico do país.

“O objetivo do CREA-PR é 
salvaguardar a sociedade de possíveis 
danos que possam vir a ocorrer na 
execução do objeto fiscalizado”, explica 
o gerente do Departamento de Fiscali-
zação (DEFIS) do CREA-PR, engenheiro 
civil Diogo Artur Colella.

Neste contexto, os fiscais do 
CREA-PR, amparados pelos sistemas desenvolvidos pela equipe 
própria de Tecnologia da Informação (TI) do Conselho, possuem 
suporte na estrutura interna e também em campo para garantir 
que a prestação de serviços técnicos seja feita por profissionais 
habilitados. Esta atuação tem como desdobramentos macro a 
proteção da sociedade, trabalhadores e meio ambiente.

O sistema informatizado de fiscalização do CREA-PR, 
formado por servidores e sistemas, permite que os fiscais tenham 

acesso a informações já cadastradas 
de mais de 6 milhões de ARTs, 7 
milhões de contratantes e quase 1,5 
milhão de obras fiscalizadas. Para 
dar aplicabilidade a estes dados, 
entra em cena um sistema específico 
para a gestão das fiscalizações e das 
equipes de fiscais. “O novo aplicativo 
para smartphone TabFISC Híbrido é 
uma mescla das melhores caracterís-
ticas de nossos sistemas on e off-line 
lançados a partir de 2008, e está em 
funcionamento desde 2016”, conta 
Colella. Ainda, o CREA-PR possui desde 
2009 um setor de geoprocessamen-
to, responsável pela formatação do 
Sistema de Informações Geográficas 
(SIG). Esta plataforma geodecodifica e geoespacializa dados 
próprios do Conselho, obtidos por convênios ou disponíveis em 
sites governamentais, e transforma essas informações em mapas 
acessados pelas equipes, o que permite maior assertividade e 
eficiência em suas ações. 

A atuação estadual é assegurada pela integração dos 
sistemas informatizados, o que mantém todas as regionais do 
CREA-PR com as informações mais recentes disponíveis para 
consulta. “Temos atenção especial para os locais em que não há 
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sinal de dados, como as áreas rurais. Nestes pontos, nosso sistema 
de fiscalização é preparado para incorporar os dados do local a 
ser fiscalizado, o que permite ao fiscal a consulta do banco de 
dados mesmo em situação off-line”, garante o gerente do DEFIS.

Este bem estruturado modelo de gestão da fiscalização 
pode ser facilmente acessado pelo público em geral, que tem 
contato com estas soluções tecnológicas a cada nova interação 

com o CREA-PR. “Seja no cadastro de formulário on-line, na aná-
lise dos mapas de SIG disponibilizados na área pública do portal 
do Conselho, nas consultas ao portal ou aplicativo, a tecnologia 
está presente e auxilia na assertividade das ações de fiscaliza-
ção”, pontua Colella. “A efetividade desta tecnologia de ponta é 
ampliada na proporção do envolvimento e participação de todos 
os profissionais e da sociedade no apoio à fiscalização executada 
pelo CREA-PR”, conclui. 

O CREA-PR desenvolveu um 
aplicativo que, entre diversas 
funcionalidades, permite de forma 
rápida e ágil que cada cidadão 
contribua positivamente com 
o processo de fiscalização do 
Conselho. 

Disponível para download gratui-
to nos principais sistemas opera-
cionais de tablets e smartpho-
nes, o app possibilita um amplo 
acesso à agenda de reuniões e 

eventos do CREA-PR, averiguar a 
situação cadastral de profissionais 
e empresas registrados no Conse-
lho e também efetuar denúncias 
relacionadas ao exercício da 
profissão, como obras irregulares 
ou que não apresentam de forma 
evidente a presença de um profis-
sional como responsável técnico. 
Após o registro da denúncia, o 
usuário recebe um número de 
protocolo para acompanhar o 

processo e quando a situação 
é verificada, recebe a resposta 
automaticamente no e-mail de 
contato cadastrado ou na con-
sulta pelo protocolo.

Para efetuar o download no 
celular ou tablet, basta aces-
sar o Google Play ou Apple 
Store e buscar pelo tópico 
“CREA-PR”, ou, ainda, baixar 
a ferramenta no link http://
bit.ly/app-crea-pr.

FISCALIZAÇÃO NA PALMA DA MÃO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO
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A importância do 
cooperativismo 
para o pequeno 
produtor rural

A economia brasileira depende muito do cooperati-
vismo. Atualmente, cerca de 50% do PIB (Produto Interno 
Bruto) agrícola vem desse setor e envolve mais de um milhão 
de pessoas diretamente. No país, de acordo com o último 
Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), 
existem 1.597 instituições que trabalham em conjunto, sobre-
tudo, com a agricultura familiar. Os dados mostram ainda que 
48% de tudo o que é produzido no campo brasileiro passa 
por uma cooperativa. 

Muitos especialistas, incluindo engenheiros agrôno-
mos, afirmam que são essas organizações que mantém o 
produtor no campo, contribuindo na comercialização de seus 
produtos e oferecendo serviços. Além disso, elas ajudam na 
inclusão dos agricultores no mercado, independente do ta-
manho da propriedade e do sistema de produção. Segundo o 

Ministério da Agricultura, são as cooperativas que coordenam 
a cadeia produtiva, bem como distribuem a renda de forma 
equitativa.

Os produtores que resolvem negociar com coo-
perativas descobrem vantagens em atuar coletivamente, 
principalmente na compra de insumos e na busca de recur-
sos financeiros, quando se trata de cooperativas de crédito, 
como a Cresol, por exemplo, que tem na região Sudoeste do 
Paraná mais de 37 mil associados, sendo 20 mil pequenos 
produtores rurais.

Eles contam com serviços diferenciados, como 
aplicações, seguros, consórcios, capitalização e taxas de 
financiamentos. O presidente da Cresol, Luiz Levi Toma-
cheski, comenta que esses agricultores têm à disposição o 

Com o auxílio das cooperativas, os 
agricultores familiares melhoram 
suas condições econômicas e de 
produção
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Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar), que dispõe de recursos nas linhas de alimentos e 
também para as mulheres e filhos dos produtores. 

Tomacheski ressalta que não há dúvidas de que as 
cooperativas auxiliam no desenvolvimento econômico desse 
público. “Haja vista que a produção sudoestina, em vários 
segmentos da agricultura, pecuária, hortifrúti, em sua grande 
parte é oriunda dessa classe”. De acordo com o presidente, a 
Cresol auxilia destinando possibilidades de financiamento de 
custeio de todas as atividades agrícolas, além de recursos de 
estruturação de propriedades.

A Central da Cresol fica em Francisco Beltrão e atende 
o Sudoeste através de outras cooperativas e por Pon-
tos de Atendimentos espalhados pelos 42 municípios 
da região.

A Cresol iniciou no município de Dois Vizinhos e 
atualmente está em nove estados do Brasil, tendo 
como clientes:

66 cooperativas

246 unidades 
de atendimento

cerca de  

200 MIL 
famílias coopera-
das em 
todo o 
país.  
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REPRESENTATIVIDADE

Para fortalecer ainda mais o papel das cooperativas 
na vida dos pequenos agricultores, em 2005, foi criada a 
Unicafes (União das Cooperativas da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária). A entidade desenvolve ações de 
interação, além de prestar assessoria em gestão, comer-
cialização e marco legal, com fomento à organização de 
BSC (Bases de Serviços de Cooperativismo) em todas as 
regiões do Paraná.

O presidente da Unicafes, Ivori Fernandes , 
destaca que a agricultura familiar é um segmento social 
e produtivo marcado pela heterogeneidade produtiva e 
cultural. “É a sua diversidade que fortalece a construção do 

A Unicafes possui abrangência nacional. No Paraná, atua em 288 municípios, 
com atuação em 100% do território do Sudoeste, através da presença de coo-
perativas de leite, agroindustrializados, crédito, habitação e transporte. 



desenvolvimento local, com processos de democratização 
e participação socioeconômica nos municípios”. 

Para Fernandes, esse processo homologa a cate-
goria como segmento fundamental na participação merca-
dológica, pois produz, consome e comercializa a partir do 
regional, dando dinâmica às organizações rurais. 

Na Paraná, mais de 100 mil famílias são beneficia-
das diretamente pela Unicafes, graças aos trabalhos das 
cooperativas. 

A IMPORTÂNCIA PROFISSIONAL

A União ressalta o fundamental papel do engenhei-
ro agrônomo na vida dos pequenos produtores rurais. “A 
produção diversificada é o ponto mais forte da agricultura 
familiar no Sudoeste. Esse processo solicita a orientação e 
acompanhamento de técnicos e profissionais qualificados, 
sendo importante fortalecer a presença de agrônomos nas 
cooperativas, profissionais que necessitam ser reconheci-
dos e valorizados como agentes promotores de processos 
produtivos sustentáveis”, opina Fernandes.

Para o presidente, apesar de o segmento possuir 
baixo volume de renda para a contratação particular dos 
serviços de um engenheiro, é fundamental que se constitu-
am políticas públicas que facilitem a ampliação do número 
de profissionais atuantes na produção sustentável e na di-
versificação produtiva. Por isso, também, a importância dos 
agricultores que não possuem condições, se associarem às 
cooperativas, já que muitas oferecem o acompanhamento 
de um engenheiro agrônomo. 

DESENVOLVIMENTO

O cooperativismo pode ser considerado uma cor-
relação entre as definições dos capitais humanos, social 
e empresarial. Esses fatores são fundamentais para a pro-
moção do desenvolvimento sustentável local. Ao menos é 
o que acredita o produtor Arildo Tiepo, que vê na união 
das forças entre cooperativas e agricultores a solução para 
os pequenos produtores comercializarem mais, bem como, 
agregar valor ao que provém do campo.
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APOIO AO PRODUTOR

Tiepo trabalha com o auxílio de sua família e conta 
com a vantagem de ser associado, principalmente porque 
consegue adquirir insumos agrícolas com preços que 
condizem à sua situação. “Também tenho assistência téc-
nica, veterinária e posso usufruir de tecnologias da área”, 
comenta o agricultor, que produz em sua propriedade 
grãos, como soja, milho e feijão, leite e frutas. 

Além de contar com uma cooperativa agrícola, o 
produtor também já utilizou os serviços de cooperativas de 
crédito. Segundo ele, foi um excelente investimento, pois 
pôde melhorar a infraestrutura da sua propriedade, com 
taxas de juros mais baixas e atendimento diferenciado no 
momento da negociação. 

A agricultura familiar é responsável por cerca 
de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. De 
acordo com o Ministério da Agricultura, o pequeno 
agricultor ocupa papel decisivo na cadeia produtiva 
que abastece o mercado brasileiro, como na produ-
ção do feijão (70%), carne (59%), leite (58%), carne 
de aves (50%) e milho (46%). 

70%
feijão

58%
leite

59%
carne

50%
carne de 
aves

46%
milho
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COBERTURA – EXPORURAL 2017

Bons negócios e 
conhecimentos 
técnicos marcaram 
a Exporural 2017

A 3ª. Exposição Feira do Agronegócio e Agricultura Familiar 
(Exporural 2017), realizada no Parque de Exposições de Pato Bran-
co, chamou a atenção pela diversidade, tanto dos implementos 
agrícolas quanto do conhecimento compartilhado por profissionais 
da área sobre assuntos como políticas públicas, investimentos, 
monitoramento de culturas, produção de sementes e leis vigentes.

Organizada pela Sociedade Rural e administração muni-
cipal, com o apoio do CREA-PR e da AEAPB, a Exporural 2017 teve 
como tema “Terreno fértil para grandes negócios” e contou com 
uma feira e a exposição de maquinário, tecnologia e animais de 
pequeno e grande porte. 

“Mesmo com o momento atual de recessão econômica 
e seus efeitos, mostramos que é na hora da dificuldade que 
tiramos lições importantes em busca da recuperação”, destacou 
o presidente da Sociedade Rural, Eucir Brocco. “Conseguimos 
excelentes números e devemos muito à participação dos empre-
sários que investiram em estandes e expuseram os seus produtos, 
assim como do apoio das entidades do ramo e das faculdades”.

“O evento fortaleceu a atividade produtiva do meio rural, 
trazendo crescimento e divulgação às empresas, além de mostrar 

novidades na área do agronegócio aos produtores. Isso contribui 
com o setor e a agricultura familiar”, disse o presidente da AEAPB, 
engenheiro agrônomo Edson Roberto Silveira.

DESTAQUES

Silveira foi o mediador de um debate sobre o panorama 
da qualidade das sementes, que contou com o conhecimento 
dos professores da UTFPR de Pato Branco, Adriana Rodrigues 
e Olivo Dambrós, e do auditor fiscal federal agropecuário do 
Ministério da Agricultura, Ildomar Fischer. 

“Temos trabalhado no sentido de cada vez mais levar para 
o produtor o que efetivamente fará a diferença à sua produção, 
no quesito da qualidade e do potencial fisiológico das sementes”, 
salientou Adriana.  

“As sementes são o elo entre o homem e a natureza e 
contribuem para o agricultor sobreviver. Nas sementes crioulas 
há a história de um patrimônio genético”, observou Dambrós. 

O auditor Ildomar trouxe a legislação sobre a área, 

Evento chegou à terceira edição 
com seminários, workshops, leilões e 
comercialização de produtos
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abordando a proteção de cultivares, a Lei da Biossegurança e 
a multiplicação das sementes, regulamentada e fiscalizada pelo 
Ministério. “É preciso cumprir as regras. Hoje, novos cultivares de 
soja, trigo ou milho têm 95% do direito protegido. O produtor pode 
proteger por várias safras até que se tenha a qualidade desejada, 
mas sabemos que o ideal é até três safras”, salientou. 

PANORAMA REGIONAL E NACIONAL

A AEAPB coordenou o workshop “Mercado - Grandes 
Culturas”, que teve falas do chefe do Departamento de Economia 
Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Deral/Seab), 

Francisco Simioni, e do enge-
nheiro agrônomo e economista 
Judas Tadeu Mendes. 

“Planos safras seguidos 
não dão condições aos produ-
tores de fazer planejamento 
adequado e investimentos”, ob-
servou Simioni. “Outro empecilho 
são as mudanças constantes do 
mercado, como a taxa de juros, 

os programas e as linhas de crédito que prejudicam sobretudo os 
pequenos produtores”, disse. 

Segundo ele, o Sudoeste se destaca no Paraná pela 
condição de agregar valor devido a sua diversidade de produção, 
com destaque para a bacia leiteira, o cultivo da soja e do milho. “A 
produção familiar no Sudoeste é muito diversificada, com muita 

competitividade por causa da cadeia de carnes, que está crescendo, 
além da produção de grãos, hortaliças e frutas”, ressaltou.

Para o economista Mendes, o agronegócio tem realizado 
a sua parte no cenário nacional, cuja tecnologia permite aumentar 
a produtividade a cada ano. O que falta, de acordo com ele, é o 
governo federal oferecer políticas mais estáveis. “Expandimos 
pouco mais de 30% em área cultivada, mas isso foi compensado 
pela triplicação da produtividade através da tecnologia, mesmo 
com a pedra no sapato que é o governo”, explicou.

“A agricultura faz o seu papel, muito mais do que a au-
tomobilística, a indústria e a química. O agronegócio tem gerado 
empregos. Veja o exemplo do Paraná, que gerou mais de R$ 60 
bilhões no último ano, com previsão de chegar a R$ 100 bilhões 
em quatro anos”, comparou Mendes. 

Durante a Exporural, a AEAPB aproveitou para fazer 
o lançamento da revista Agronomia em Debate, 
quando entregou algumas edições a associados, re-
presentantes do CREA-PR e engenheiros agrônomos. 

REVISTA AGRONOMIA EM DEBATE
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COBERTURA – CONGRESSO

Congresso Brasileiro 
apresenta as virtudes 
da integração  
lavoura-pecuária

O encaminhamento para a criação da Sociedade Brasilei-
ra de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e a Carta de Cascavel 
foram algumas das principais definições surgidas durante o 1º 
Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agro-
pecuária e 4º Encontro de Integração Lavoura-Pecuária do Sul do 
Brasil, realizados de 21 a 24 de agosto, no Centro de Convenções 
e Eventos de Cascavel.

O tema que norteou o congresso foi "Intensificação com 
sustentabilidade". Isto significa aumentar a produção de grãos, 
carne e leite por área, maximização do uso do solo, aumento de 
renda ao produtor gerando produto de qualidade e respeitando 
o meio ambiente.

A programação, formada por palestras técnicas, exposi-
ção de trabalhos científicos e estandes, reuniu mais de 350 parti-
cipantes, em sua maioria, acadêmicos, docentes e profissionais da 
área, todos dispostos a ampliar o conhecimento e difundir cada 
vez mais a técnica na agricultura. O evento teve status interna-
cional, com a participação de palestrantes dos Estados Unidos e 
França. Foram mais de 200 trabalhos expostos para apreciação 
e análise dos participantes.

O objetivo foi disseminar e promover o intercâmbio das 
informações sobre o SIPA (Sistema Integrado de Produção Agro-

Sistemas integrados de produção 
agropecuária em pauta

pecuária). O coordenador do congresso, engenheiro agrônomo 
Elir de Oliveira, pesquisador do Iapar (Instituto Agronômico do 
Paraná), frisou que a sustentabilidade não é uma palavra da moda 
e que o Brasil e o mundo precisam produzir, compatibilizando 
interesses econômicos, ambientais e sociais.

“Além de discutir tecnologias para produzir mais, gerando 
mais renda e emprego levando em conta as questões ambientais, 
o congresso também serve como reflexão para criarmos uma 
sociedade brasileira de SIPA e conseguirmos levar da maneira 
mais rápida possível as informações e inovações aos produtores 
rurais”, disse.

O presidente em exercício do CREA-PR (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), engenheiro 
agrônomo Nilson Cardoso, disse que boa parte do sucesso da 
agropecuária paranaense é resultado dos mais de 80 mil asso-
ciados do Conselho. Ele também pregou a união do setor em prol 
do desenvolvimento de práticas que aumentem a produtividade 
com sustentabilidade.

Entre os parceiros do evento, destaque para o Governo 
do Paraná, Itaipu, UTFPR, UFPR, Embrapa e Emater, entre outros.



outubro 2017 • agronomia em debate     29

COBERTURA – CONGRESSO

ANDRÉ BRUGNANO: “SIPA PRECISA SER ME-
LHOR DIFUNDIDO NAS UNIVERSIDADES”

O Ensino SIPA nas universidades foi o tema apre-
sentado em uma das mesas redondas no dia 22 
de agosto, durante o Congresso. O professor da 
UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná), campus de Pato Branco, André Brugnano 
Soares, disse em sua explanação que o SIPA é um 
sistema multifacetado, o que significa englobar 
conhecimentos de diversas áreas. Segundo ele, não 
é comum ensinar a aplicação do SIPA no campo 
nas universidades, uma vez que eles deixam de 
adotar a multidisciplinaridade. “Precisamos pensar 
nisso, em estimular uma visão sistêmica e holística”, 
resumiu. De acordo com Soares, para essa etapa 
ser vencida, é preciso humildade e mudança de 
atitude para existir esse ensino transdisciplinar. Ao 
continuar a abordagem, ele citou como exemplo 
a realização do congresso em Cascavel, “um bom 
exemplo, unindo todos que trabalham e estudam 
para isso”. “Precisamos formar profissionais que 
saibam trabalhar nisso”, enfatizou o professor da 
UTFPR, de Pato Branco.
A integração lavoura-pecuária é um sistema con-
siderado promissor, capaz de, a um só tempo e 
utilizando a mesma área, otimizar a produção de 
grãos e a pecuária.

TANGRIANI ASSMANN: ADUBAÇÃO DE SIS-
TEMA GARANTE CICLAGEM BIOLÓGICA DE 
NUTRIENTES

Um dos conceitos novos para otimizar o SIPA é o de adu-
bação de sistemas, que prevê garantir a ciclagem biológica 
de nutrientes entre as fases de um sistema de rotação bus-
cando aproveitar todo seu potencial, evitando assim perdas 
e mantendo a fertilidade do solo a longo prazo.
“No Brasil, o uso de modelos de adubação ainda tem como 
base sistemas de recomendação inspirados em países de 
clima temperado, cujo direcionamento é para um único 
cultivo, considerando o uso dos fertilizantes apenas para 
a cultura que está sendo implantada. O efeito residual 
dessas fertilizações, bem como as modificações que estas 
podem causar no sistema solo-planta-animal são rara-
mente avaliadas como possível motivo para redução de 
aplicação de insumos. Tal fato reduz eficiência do uso de 
fertilizantes pelas plantas, aumenta o custo de produção e 
os riscos de contaminações ambientais. Alinhar a pecuária, 
principalmente o pasto, com grãos, aumenta em muito 
eficiência de produção do nosso país. Para isso, podemos 
usar a adubação de sistemas”, adianta Tangriani Assmann, 
professora da UTPFR de Pato Branco.
O sistema Integração Lavoura Pecuária começou a ser 
praticado inicialmente por alguns agricultores na região de 
Guarapuava, e não era objeto prioritário da pesquisa. Da 
iniciativa destes agricultores é que se percebeu a potenciali-
dade do sistema, mas também os problemas e desafios que 
ele gerava, e que necessitavam de soluções adequadas aos 
diversos fatores da produção agrícola. O sucesso do sistema 
depende de uma série de pontos, entre os quais o correto 
manejo da biomassa, o adequado planejamento forrageiro, o 
manejo criterio-
so dos solos, e a 
capacidade de 
gerenciamento 
do agricultor.
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Aos 24 dias de agosto de 2017, nós congressistas do I Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de 

Produção Agropecuária e IV Encontro de Integração Lavoura-Pecuária no Sul do Brasil, reafirmamos o nosso 

compromisso com a produção de conhecimentos e formação de recursos humanos que visem o desenvolvimento 

sustentável dos sistemas de produção agropecuários brasileiros e manifestamos por meio deste documento as 

principais considerações resultantes das discussões nos diversos momentos do congresso: 

Do ambiente produtivo, econômico e social 
1. os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA), também denominados integração lavoura-

-pecuária (ILP) e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) apresentam-se como alternativas para diversifica-

ção da produção, garantem maior estabilidade econômica da propriedade diante da dependência excessiva da 

produção de grãos de soja e milho, permitem a intensificação com sustentabilidade da produção e promovem a 

geração de mais emprego e renda, além de gerar produtos de qualidade para um mercado cada vez mais exigente; 

2. os sistemas integrados constituem-se em um potente sistema de captação de gás carbônico (CO2), 

gás de efeito estufa (GEE), auxiliando na mitigação do aquecimento global; 

3. produtos animais obtidos nos sistemas integrados de produção agropecuária apresentam maior 

qualidade alimentar e estão sujeitos à menores riscos alimentares e econômicos do que aqueles obtidos em con-

finamento, tal situação coloca o Brasil, potencialmente, como um dos maiores fornecedores mundiais de proteína 

animal de qualidade produzida a pasto. Contudo, tal característica tem sido pouco divulgada pela mídia brasileira, 

prevalecendo nesta, informações de contaminações alimentares pontuais e localizadas em alguns frigoríficos de 

carne bovina. Isto tem um efeito deletério sobre o consumo da carne brasileira no exterior, que dá preferência à 

alimentos produzidos em ambientes sustentáveis, bem como, reduz ao consumo interno dos produtos animais, 

o que consequentemente acarreta em redução dos valores pagos aos produtores rurais. Assim, torna-se urgente 

que o Brasil passe a promover a qualidade dos alimentos de origem animal produzidos em sistemas integrados 

de produção agropecuária;

Da formação profissional e recomendações técnicas em SIPA 

4. a divisão em áreas de especialidades que atualmente ocorre nas grades curriculares das disciplinas 

acadêmicas dificulta a formação de um profissional com visão sistêmica necessária aos processos de transferência 

de tecnologia dos sistemas SIPA/ILP/ILPF; 

5. paulatinamente e à medida que indicadores robustos de avaliação de fertilidade de solo sejam dispo-

nibilizados pelos setores de pesquisa e desenvolvimento, deve-se adotar o paradigma Adubação de Sistemas para 

recomendação de adubação em SIPA, o qual considera os processos e ciclagem de nutrientes entre todas as fases 

da rotação de culturas, evitando assim recomendações tradicionais de adubação compartimentalizadas por culturas; 

6. as propriedades físico-hídricas e mecânicas do solo em sistemas integrados de produção agropecuária 

são dependentes do ajuste de carga animal, das tensões exercidas pelo pisoteio animal, pelas máquinas e controle 

de tráfego, exigindo, portanto, conhecimento para o manejo adequado, visando a maximização da produção 

associado a preservação dos recursos naturais, em especial, o solo; 

Carta de Cascavel
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Da produção científica e interdisciplinaridade 

7. a produção científica brasileira relativa aos sistemas integrados de produção agropecuária vem aumen-

tando exponencialmente, contudo esta encontra-se dispersa em revistas científicas de áreas específicas tais como 

solos e zootecnia. Essa dispersão dificulta a discussão, a agregação de informações e a interdisciplinaridade dos 

saberes necessários a abordagem sistêmica dos sistemas integrados de produção agropecuária;  

Da Política de Governo e do Programa de Agricultura de 
Baixo Carbono 

8. na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente (COP15), realizada em Copenhague, em 

2015, o Brasil se comprometeu em recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e ampliar em 4 

milhões de hectares a área de sistema de integração lavoura-pecuária. Também, visando a diminuição da emissão 

dos gases de efeito estufa no país, foi criado o Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC). Os compromissos 

internacionais assumidos já não se encontram mais tão evidenciados pelas agências governamentais e o Programa 

ABC tornou-se burocraticamente emperrado junto aos agentes creditícios e, atualmente tem desestimulado a 

captação de recursos para custeio e investimentos pelos produtores rurais; 

9. os recursos públicos destinados aos processos de capacitação, de incentivo à pesquisa, assistência 

técnica e difusão de tecnologia vêm se tornando cada ano mais escassos, impactando negativamente no agrone-

gócio e na agricultura familiar; 

Tripé: sociedade científica, assistência técnica e setor produtivo 

10. por outro lado, positivamente, há iniciativas público-privada e do setor produtivo que visam a 

reestruturação da cadeia de produção animal, organização do setor e comercialização de produtos animais de 

qualidade, tal como o Programa de Pecuária Moderna (PR), onde a pesquisa de sistemas integrados e assistência 

técnica podem ter um espaço privilegiado de interação com o setor produtivo organizado; 

11. para que os profissionais atuantes na temática de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, 

Integração Lavoura-Pecuária ou Integração Lavoura-Pecuária-Floresta possam congregar suas ideias e maximi-

zar suas ações, foi decidido pelo encaminhamento da criação da SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS 

INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA que se caracterizará, de forma diferenciada, pela virtuosa 

interação entre as instituições de pesquisa, ensino e assistência técnica com o setor produtivo através de suas 

entidades representativas organizadas; 

Por fim, conclamamos todos os pesquisadores, professores, acadêmicos, profissionais da assistência 

técnica, difusores e produtores rurais a se congregarem em torno do objetivo da unificação de esforços para que 

as diretrizes ora expostas neste documento, discutido e aprovado em plenária do congresso, denominado CARTA 

DE CASCAVEL, sejam amplamente divulgados e os anseios desta carta sejam concretizados.

Cascavel-PR, 24 de agosto de 2017
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TECNOLOGIA

É dos céus que 
o mundo agro 
brasileiro gerencia 
seu negócio

Do arado mecânico à tecnologia de precisão, a agricul-
tura brasileira vem experimentando, nos últimos anos, inova-
ções em práticas de plantio e controle de produção. E agora é 
dos céus que os produtores rurais gerenciam suas propriedades, 
plantações e rebanho. Eles passaram a conhecer a versatilidade 
das aplicações dos drones (veículos aéreos não tripulados) e 
investem na economia e eficiência desses equipamentos para 
ampliar a produtividade no campo. 

Com as câmeras de alta definição embarcadas e apenas 
um sobrevoo, os drones são capazes de mapear as fazendas em 
toda a sua extensão, monitorar lavouras e pastagens, analisar 
relevo, contar cabeças de gado, levantar áreas de plantio e 
muito mais. São eficientes para detectar contaminação de pra-
gas, reconhecer necessidades das plantas, acompanhar safras, 
localizar áreas de preservação, identificar problemas no solo e 
ainda contribuir no uso mais racional de defensivos agrícolas. 

A tecnologia evolui muito rápido e, certamente, os dro-
nes (que significa zangões em português) irão agregar outras 
diversas funções para aplicações na chamada agricultura de 
precisão, baseada no uso de instrumentos e recursos da tec-
nologia da informação para implementar melhorias agrícolas. 

Drones potencializam produtividade 
no campo

Pesquisa da PwC (PricewaterhouseCoopers) estima 
que as aplicações comerciais globais dos veículos aéreos não 
tripulados podem ultrapassar os US$127 bilhões, deste total, 
US$32,4 bilhões serão demandados pela agricultura. O uso des-
ta tecnologia será tanto, que um levantamento da Associação 
Internacional dos Sistemas de Veículos Não Tripulados (AUVSI, 
na sigla em inglês) aponta que, até 2025, 80% da produção 
mundial de drones serão destinados ao agronegócio, um dos 
segmentos mais lucrativos da economia brasileira. 

Com preços acessíveis, alta mobilidade de voo, dinâmica 
impressionante e redução dos efeitos ao meio ambiente, os 
drones são utilizados em várias áreas como segurança e cons-
trução civil, mas chegam ao agronegócio com um crescimento 
exponencial. “O drone vem complementar o trabalho do enge-
nheiro agrônomo, otimizando seu tempo de resposta a diversas 
variáveis, que antes demoravam dias a serem resolvidas”, ob-
serva Allison Felipe Sai, formado em sistemas para internet. 
De acordo com ele, o resultado do uso desta ferramenta não 
traz benefícios somente para agrônomo, mas também para o 
agricultor, com diminuição de gastos com insumos, mão de 
obra e desgaste desnecessários com equipamentos.
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"Relativamente baratas e fáceis de usar, essas 
aeronaves, equipadas com sensores e recursos de 
imagem eficientes e precisos, eram apenas de uso 
militar, mas houve uma grande disseminação dessa 
tecnologia no país, e uma série de empresas nacio-
nais produz esses equipamentos", acentua Allison. 
Ele afirma que, entre todas as funcionalidades dos 
drones está a possibilidade de estimar a produtividade. 
Atualmente a área que mais procura os serviços é a 
agricultura de precisão e topografia. 

"Hoje para manusear os drones é necessário 
ter cursos de capacitação em uma entidade cre-
denciada", explica Emerson Evandro Bandera, formado em 
curso de piloto privado. Segundo ele, a ANAC (Agência Nacional 
de Aviação Civil) regulamentou o uso dos pequenos veículos 
aéreos comandados remotamente por motivo de segurança. 
As operações dos drones seguem ainda as determinações da 
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e do DECEA 
(Departamento de Controle do Espaço Aéreo), que dita as regras 
para licenças de voo e uso do espaço aéreo brasileiro. 

Bandera detalha que basicamente os drones captam 
imagens fotográficas georeferenciadas e filmagens que, posterior-
mente, são processadas, gerando índices e gráficos. Esse relatório é 
transmitido ao agrônomo e ao proprietário da área. “Para cada área 
existe um equipamento específico para atender de forma exata a 
necessidade e demanda pretendida”, reforça. Acentua ainda que 

drone é um termo que está se tornando cada vez mais comum no 
vocabulário do brasileiro, porém o mundo dos veículos aéreos não 
tripulados não se restringe apenas a eles. Existem também os vants.

“Embora tecnicamente os vants sejam a mesma coisa 
que os drones, ou seja, possuem hélices e são veículos não tripu-
lados, eles se diferenciam pelo seu propósito de uso. O objetivo 
do vant é puramente comercial ou, ainda, para fins de pesquisa 
científica e experimentos”, diz Bandera. Os drones, em geral, 
são objetos voadores que se parecem com mini-helicópteros. 
Porém, alguns modelos lembram réplicas de jatos e os mais 
comuns possuem quatro hélices, conhecidos no exterior como 
quadcopters. Porém, a variedade deles é bem grande. “Podemos 
encontrar drones com até oito hélices, modelos que usam com-
bustível de verdade para voar e outros que se valem de baterias 
para adquirir energia”, descreve.



34     agronomia em debate • outubro 2017

ARTIGO | Edson Roberto Silveira

Engenheiro 
Agrônomo – 
Profissional Agro 
Sustentável

No dia 12 de Outubro comemora-se o Dia do Engenhei-
ro Agrônomo. Nessa data, há 84 anos, o então Presidente da 
República, Getúlio Dornelles Vargas, assinou o decreto n° 23.196, 
de 1933, regulamentando o exercício da profissão agronômica, 
prevendo o potencial agrícola do Brasil e a necessidade de se 
ter profissionais capacitados para planejar, orientar, e ampliar 
sua produção agropecuária.  Somente em 24 de Dezembro de 
1966, durante o regime militar, foi sancionada a Lei n° 5.194/66, 
que veio a regular o exercício das profissões de engenheiro, 
arquiteto e engenheiro agrônomo, criando o atual Sistema 
CONFEA/CREAs. Este por sua vez normatizou através da 
Resolução n° 218 de 29 de junho de 1973 as atividades e atribui-
ções profissionais das diferentes modalidades dos grupos da 
Engenharia e da Agronomia. Recentemente, em 19 de abril de 
2016, foi editada a Resolução n° 1073, que veio a regulamentar 
a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de 
atuação profissional aos profissionais registrados no sistema 
para efeito de fiscalização do exercício profissional.

A Engenharia Agronômica, ou mais conhecida como 
Agronomia, é uma das profissões mais ecléticas e importantes 
para o Brasil e para o mundo, sendo responsável pela produção, 
processamento e distribuição de alimentos e fibras, a geração 

de energia limpa e renovável, além da manutenção do meio 
ambiente, da paisagem e dos recursos naturais, fatores essen-
ciais para a produção agropecuária sustentável. A Agronomia 
reflete o estudo das relações entre as plantas cultivadas, o solo, 
o clima e as técnicas de cultura, cujos princípios de preserva-
ção do meio ambiente, da saúde humana e dos animais, são 
fundamentais no emprego de técnicas agronômicas. Consiste 
de um grupo de ciências exatas, biológicas e sociais em sua 
gama de conhecimentos, abrangendo tudo que se refere à 
natureza, à interação de seres vivos ao ambiente, e em seu 
relacionamento com o homem.

O Engenheiro Agrônomo é o profissional com atri-
buições para atuar antes da porteira visando o planejamento 
dos insumos, máquinas e equipamentos agrícolas, crédito e 
seguro rural, atuar dentro da porteira com a produção segura 
de animais e vegetais e colheita, e depois da porteira com o 
processamento, armazenamento, transporte e comercialização 
dos produtos agropecuários. Seu campo de atuação é vasto, 
abrangendo áreas como: fitotecnia, fitossanidade, zootecnia, 
solos, engenharia rural, meio ambiente, mecanização, irrigação, 
economia rural, meteorologia, agroindústria, entre outras. É 
uma profissão com capacidade de realizar análise científica, de 

O agro é tudo, tudo é agro
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identificar e resolver problemas, preocupar-se com atualização 
permanente de conhecimentos e de tomar decisões com a 
finalidade de operar, modificar e criar sistemas agropecuários 
e agroindustriais sempre se preocupando com os aspectos 
sociais e de sustentabilidade. São também atribuições do Enge-
nheiro Agrônomo os trabalhos profissionais de planejamento, 
assistência técnica, consultoria, análise de viabilidade técnica e 
econômica, perícia, ensino, pesquisa e extensão relacionados às 
atividades acima citadas, assim como a armazéns e armazena-
gem, tecnologia de alimentos, irrigação e drenagem, ecologia, 
estudos e avaliação de espécies animais e vegetais, formação, 
recuperação, e manejo de pastagens e alimentação e reprodu-
ção de animais, melhoramento genético de plantas e animais.

Atualmente o profissional da Agronomia deve ter um 
perfil muito mais completo, mais do que conhecer a parte téc-
nica, deve auxiliar os produtores a entender melhor diversos 
aspectos que vão desde questões diretamente ligadas à produ-
ção agropecuária até aspectos mais amplos como tendências 
de mercado e negócios, conhecer de informática e domínio 
da língua estrangeira. O perfil do novo Engenheiro Agrônomo 
está ligado a um novo panorama energético, um cenário de 
globalização e de mudanças organizacionais, e que numa 
nova realidade envolve responsabilidade social e ambiental. 
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimen-
tação (FAO) estima uma necessidade de aumento de 70% da 

produção mundial de alimentos até o ano de 2050, em virtude 
do aumento populacional. Para atender essa demanda quem 
assume papel de protagonista é o Engenheiro Agrônomo, pois 
será ele a propor soluções em produtos e serviços e orientação 
dos produtores buscando soluções e melhores práticas visando 
produzir mais alimentos de forma responsável.

As Associações de Engenheiros Agronômos (AEAs) e a 
Federação de Engenheiros Agrônomos (FEAP) são as entidades 
máximas representativas da categoria e seus objetivos são a 
valorização profissional, coordenar a defesa dos interesses 
profissionais, atuar na formação, atualização e aperfeiçoamento, 
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atuar junto ao Sistema CONFEA / CREA exigindo a fiscalização 
profissional em cumprimento à legislação vigente, exigir dos 
poderes públicos a participação do Engenheiro Agrônomo 
na solução dos problemas de sua competência profissional 
e incentivar a participação nos eventos regionais e nacionais.

EDSON ROBERTO SILVEIRA

O autor é presidente da As-
sociação dos Engenheiros 
Agrônomos de Pato Branco, 
Inspetor Chefe do CREA-PR 
da Regional de Pato Branco 
e professor do Curso de 
Agronomia / Depto. de 
Ciências Agrárias / UTFPR 
de Pato Branco-PR.

Segundo dados levantados no Escritório Regional do 
CREA-PR em Pato Branco, verifica-se atualmente a presença 
de 890 Engenheiros Agrônomos registrados atuando na região 
sudoeste do Estado do Paraná e de 237 empresas ligadas ao 
ramo com profissional técnico devidamente habilitado. São 
também seis escolas superiores de Agronomia nesta região. O 
mercado se fortalece com o crescimento da agro atividade e 
gera uma expectativa de um futuro promissor. Os Engenheiros 
Agrônomos com sua visão empreendedora, consciência e ética 
profissional continuarão a contribuir em novos desafios e com 
o desenvolvimento do nosso país. 

Parabéns a todos os colegas Engenheiros  
Agrônomos. Viva a Agronomia.
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Planejamento 
impulsiona 
desenvolvimento

Afinal, num período em que a economia do país 
encolheu, as cooperativas do Paraná atingiram um fatu-
ramento global de R$ 70 bilhões, mantendo-se entre os 
maiores empreendimentos em pelo menos 100 municípios 
paranaenses. E nossa resposta é uma só: planejamento. Por 
tradição, a cada década, desde a constituição da Ocepar 
(Organização das Cooperativas do Paraná), em abril de 1971, 
são formatados planos estratégicos para o setor.

Foi assim com o Projeto Iguaçu de Cooperativismo 
(PIC), em 1971, Projeto Norte de Cooperativismo (Norcoop), 
em 1974, e o Projeto Centro Sul (Sulcoop), em 1976, além 
dos sucessivos Planos Paraná Cooperativo nos períodos 
seguintes. Atualmente, temos o Plano Paraná Cooperativo 
100 – PRC 100, formatado em 2015, e que tem por meta 
elevar as receitas globais das cooperativas paranaenses 
para R$ 100 bilhões nos próximos anos.

Embora pareça difícil falar em crescimento num 
momento em que o país está em crise, temos confiança 
de que o PRC100 está muito bem fundamentado. Este 

Uma pergunta muito frequente 
é qual a “receita” para crescer 
mesmo em tempos difíceis?  

plano foi construído em conjunto com profissionais de 
cooperativas e seus dirigentes. Ao longo de meses, foram 
discutidas as metas, os possíveis cenários que podem ser 
enfrentados e as estratégias a serem postas em prática 
e que, que, por sua vez, se transformaram nos pilares do 
PRC 100: Financeiro, Mercado, Cooperação, Infraestrutura, 
Governança e Gestão. 

Também faz parte do escopo do planejamento es-
tratégico do setor apoiar as cooperativas em seus próprios 
planos de ação, incentivando aquelas que ainda não têm 
para que adotem essa ferramenta para nortear a gestão. 
É este caminho que as cooperativas agropecuárias do su-
doeste decidiram trilhar. Responsáveis por 14% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do sudoeste do Paraná e com mais de 
14,5 mil cooperados, o que equivale a 16% dos produtores 
da região, as cooperativas Coagro, Coopertradição, Coa-
sul, Camisc, Codepa e Coprossel estão juntando forças e 
regionalizando o seu planejamento estratégico, com apoio 
do Sistema Ocepar. 
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Inicialmente, o planejamento estratégico regional 
dessas cooperativas elencou três pontos como possíveis 
oportunidades para promover as atividades do cooperati-
vismo agropecuário na região: a intensificação das ações 
de organização do quadro social; a padronização de 
procedimentos operacionais; e o investimento em ações 
conjuntas ligadas à armazenagem.

Os dirigentes das seis cooperativas do sudoeste 
demonstram otimismo em relação ao trabalho conjunto, 
e destacaram ganhos como integração e fortalecimento, 
principalmente, na industrialização, na troca de produtos, 
entre outras atividades que promovam a melhoria da ren-
tabilidade dos cooperados. 

Agora é hora de arregaçar as mangas e colocar o 
PRC 100 para rodar definitivamente na região sudoeste. 
Lembrando o escritor e filósofo Sêneca, “não existe vento 
favorável a quem não sabe onde deseja ir”. E temos con-
fiança de que um planejamento bem estruturado direciona 
os trabalhos e desenvolve as cooperativas, de acordo com 

a vocação da região em que estão presentes. Isto nos dá 
a garantia de que estamos no caminho certo e que, com 
profissionalismo e excelência de gestão, as cooperativas 
podem continuar avançando e contribuindo positivamente 
para o Brasil. 

ROBSON MAFIOLETTI 

Engenheiro agrônomo 
Robson Mafioletti – 
CREA-PR 31022/D 

O autor é Superinten-
dente da Ocepar – Sindi-
cato e Organização das 
Cooperativas do Paraná.





INSUMOS

No setor de Insumos, a empresa trabalha com um corpo 
técnico experiente e qualificado para a melhor assistência técnica 
aos agricultores, mantendo a credibilidade adquirida junto as grandes 
empresas do segmento. A Lavoura S/A comercializa toda a linha de 
adubos e fertilizantes, juntamente com todas as linhas de defensivos, 
inseticidas e insumos para a lavoura de seus clientes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O departamento de insumos a Lavoura S/A disponibiliza 
profissionais capacitados para dar toda a assistência aos seus 
clientes, informações sobre o mercado, recomendações de cultivo e 
técnicas de manejo. Os engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas 
orientam e acompanham os clientes na coleta de análise de solo, 
orientam quanto à maneira mais correta de adubação e aplicação de 
defensivos. Este contato próximo com os clientes contribui de forma 
quantitativa e qualitativa na administração da empresa.

SEMENTES

A Lavoura Sementes é a primeira empresa produtora de 
sementes do sudoeste do Paraná a conquistar a certificação de quali-
dade ISO 9001, o que demonstra a busca contínua por um alto padrão 
de qualidade nas sementes produzidas. Na área de sementes temos 
um know-how de 30 anos, associado a uma equipe técnica altamente 
qualificada na área de sementes e a um processo de certificação 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

CEREALISTA

A Lavoura S/A acompanha o cliente em todo o ciclo de 
produção, fornecendo a semente, os insumos, a assistência técnica 
especializada, recepcionando, secando, limpando, padronizando, 
armazenando e comercializando os cereais.

ARMAZENAGEM DE GRÃOS

Armazéns com estrutura para prestar serviços altamente 
qualificados para armazenagem e manutenção dos produtos.

“Atender as expectativas e necessi-
dades dos clientes, disponibilizando tecno-
logia e produtos de alto padrão, respeitando 
os preceitos técnicos e buscando melhoria 
contínua para manter-se como referência 
no setor agrícola”.

LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S/A
Rua Guarani, 760 - Pato Branco - PR
Fone (46) 3220-1660
www.lavourasa.com.br
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Agricultura em 
foco: tecnologia 
no campo

A agricultura de precisão deu seu início em meados 
da década de 1980, usando novas tecnologias disponíveis 
para melhorar a aplicação de fertilizantes, variando taxas, 
conforme a necessidade de cada talhão.  A sua adoção varia 
significativamente de acordo com o sistema de cultivo, regiões 
e países, mas é progressivamente introduzido ou avaliado em 
todo o mundo. 

As barreiras sócio-econômicas e falta de habilidades 
são os grandes desafios da agricultura de precisão, além 
da falta de informações básicas, métodos inadequados de 
amostragem, uso indevido de informações e falta de serviços 
agronômicos qualificados. Apesar das múltiplas barreiras, a 
agricultura de precisão é, hoje, uma das principais ferramentas 

para diminuir a variabilidade 
do solo ou mesmo conhecer 
detalhadamente o meio aon-
de vamos cultivar.

Atualmente a agricul-
tura de precisão tem diversas 
etapas e cada etapa com sua 
função específica.  Assim, 
podemos estar dividindo em 
três principais etapas; Coleta 
de dados, interpretação dos 
resultados e por fim apli-
cação.

A ETAPA DE COLETA DE DADOS PODE SER 
SUBDIVIDIDA EM TRÊS, MAIS UTILIZADAS NO BRA-
SIL, ABAIXO RELACIONADAS:

  Amostragem georreferenciadas em grid: A 
amostragem tem por objetivo representar um todo (população 
estatística) com base na avaliação de apenas uma porção dele 
(amostras), no caso agronômico a amostragem representará 
um talhão baseado na observação em apenas alguns locais, o 
tipo de amostragem mais utilizada é em formato de grid “grade 
amostral”, para definição dessa malha se utiliza histórico do 
talhão, a grade amostral pode variar de 0,5 ha até grid de 5 ha. 
A grade amostral é desenvolvida por algum software no qual 
se dimensionam o tamanho das células, onde os pontos geor-
referenciados são transferidos para um receptor Gnss que será 
utilizado para a navegação até eles, é importante levar em con-
sideração que para a coleta dessas amostragens é importante 
a utilização de ferramentas adequadas, geralmente se utiliza 
quadriciclo com coletor de solo automatizado para se obter 
uma padronização maior nas amostragens. A amostragem 
em grade já veio ser um avanço, considerando que até então 
o comum era coletar apenas uma amostra dentro de centenas 
de hectares. Apesar do avanço é importante ressaltar que com 
apenas amostragem de solo em grades estaremos reconhe-
cendo somente alguns fatores de produção, que é fertilidade 
por isso da importância do avanço do trabalho, como mapa de 
produtividade e outras ferramentas que iremos abordar adiante.
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 Mapas de produtividade: O monitoramento de 
produtividade pelo sensoriamento remoto vem modificar a 
forma de gestão, pois leva em consideração toda a variabilidade 
existente na lavoura, seja ela compactação, nematóide, doenças 
etc..  Nesse sentido temos informações da forma mais completa 
e verdadeira para a elaboração de um estudo criterioso. 

É sabido que esses dados apresentam suas limitações 
e erros e é sempre necessário um tratamento antes da elabo-
ração do mapa. A calibração dos sensores da máquina também 
fazem toda diferença para um resultado preciso. 

 A informação obtida pela colheitadeira vem, de certa 
forma, tardiamente, não servindo ao agricultor que queira diag-
nosticar algum problema durante o ciclo da cultura, a fim de 
tratá-lo ainda no mesmo ciclo, dessa maneira o monitoramento 
por ferramentas alternativas como vant e imagens de satélite 
tem suas vantagens. 

Através do monitoramente por produtividade fica claro 
que, para aumentar o diagnostico de variabilidade, é importante 

integrar informações de diferentes safras suscetíveis, assim 
monitora-se a evolução ou não dessa variabilidade.

Atualmente vem se iniciando trabalhos de semeadura 
em taxa variável, tendo em vista que, dentro do talhão, pode 
existir algumas regiões que, em todos os anos de cultura, 
mostraram uma menor resposta à produtividade frente à 
outras regiões e que geralmente essas respostas estão muito 
relacionadas à mineralogia do solo ou até mesmo declividade, 
fatores de difícil mudança. Assim podemos dividir essas áreas 
em zonas de alto, médio e baixo potencial para essa semeadura 
em taxa variável. 

Outra vertente com objetivos semelhantes é não só o 
mapeamento da produtividade, mas também da qualidade do 
produto. Pode-se, portanto, fazer estudo de resposta de ma-
teriais e até mesmo manejos que foram diferenciados dentro 
do talhão para a verificação mais detalhada de sua resposta. 
Entende-se que o monitoramente por sensores atinge um bom 
nível de confiabilidade e exatidão nos auxiliando no entendi-
mento da variabilidade. 
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MAPAS EXTRAÍDOS POR MONITORES DE PRODUTIVIDADE:

 Mapa de produtividade da cultura do milho 

Mapa de umidade 
do grão da cultura 

do milho 
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Atualmente, a área com maior potencial para desenvol-
vimento em AP é a de sensores, tanto em equipamento como 
aplicação. Uma das grandes vantagens das ferramentas de 
sensoriamento em AP é a capacidade de coletar informações 
dentro do talhão estudado. Isso permite uma caracterização mais 
detalhada e confiável da variabilidade espacial da lavoura. Sensores 
são dispositivos que respondem a um estimulo físico químico de 
maneira especifica e mensurável, são capazes de avaliar algum 
atributo de um alvo de interesse.

A energia eletromagnética mensurada por esses sen-
sores é baseada na radiação de fótons, sendo que essa energia 
é carregada através de ondas eletromagnéticas de diferentes 
comprimentos, caracterizada pela distância entre suas cristas, 
quanto menor o comprimento de onda, maior é sua freqüência 
e maior a sua energia. De todos os comprimentos de ondas do 

espectro eletromagnético, as regiões do visível e do infravermelho 
próximo são as mais utilizadas para a aplicação no meio agrícola 
(400 nm a 3.000 nm). 

As imagens obtidas por sensores embarcados em satélites 
ou em aviões não tripulados são capazes de obter informações 
valiosas sobre cultura, solo e relevo. Os dados podem ser coletados 
repetidamente ao longo dos anos, assim podemos estar elabo-
rando um histórico dos talhões, para verificação da variabilidade 
e suas evoluções. 

O índice vegetativo por diferença normalizada (NDVI) é 
o mais conhecido e estudado entre os índices e se correlaciona 
principalmente com a quantidade de massa vegetal, vamos vi-
sualizar a seguir a grande correlação que existe entre NDVI com 
produtividade. 

Concluímos, desta forma, que agricultura de precisão é 
uma ferramenta que nos traz uma maior gama de informações, 
através da qual podemos fazer estudos criteriosos da área dese-
jada. Juntando informações de fertilidade, produtividade e NDVI 
conseguimos verificar a evolução pontual de cada área dentro do 
mesmo talhão. Verifica-se que um talhão sempre vai existir áreas 
que irão ter uma maior resposta do que outras e o investimento 
em cada área terão que ser diferente para conseguirmos uma 
maior rentabilidade na mesma quantidade de área plantada. 

SENSORIAMENTO POR VANT E SATÉLITES: 

Mapa de NDVI na 
cultura do milho, 

importante verificar a 
correlação do mapa de 

NDVI com o mapa de 
produtividade. 

Mapa taxa variável de 
semente na cultura 
do milho feito pela 

resposta do mapa de 
produtividade X mapa 
de NDVI. Onde o solo 

teve uma maior res-
posta teve uma maior 

população de semente 
por hectare.  

Engenheiro  
Agrônomo

Sócio-Proprietário 
da Ceres Agricultura

GLEDSON STORTI



O futuro da 
produtividade da sua 

fazenda está aqui!

Matriz: Rua Francisco Zilio, 1287, Bairro Industrial – Vitorino – PR
Fone: 46 3227 1043 / 46 3227 1065

E-mail: contato@ceresagricultura.com.br
www.ceresagricultura.com.br
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