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EDITORIAL

Chegamos a terceira edição da Revista Agronomia em Debate, uma 
publicação da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco 
(AEAPB) e que conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Crea-PR. 

A parceria foi viabilizada por meio de edital de chamamento público 
que segue todos os regramentos definidos pela Resolução 1075/2016 e 
que trata sobre a realização de parcerias de entidades de classe afetas ao 
Sistema Confea/Crea e com base no Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014). 

Nestas três edições realizadas em 2017 a AEAPB discutiu temas 
fundamentais como manejo e conservação do solo, estradas rurais, uso 
de calcário, força do cooperativismo, uso de drones e agricultura de pre-
cisão, sementes de qualidade, entre outros assuntos bastante relevantes. 

Como engenheiro agrônomo e presidente em exercício do Crea-PR 
parabenizo a AEAPR pela iniciativa de disseminar esses importantes 
conhecimentos para os profissionais de todo o Paraná, colaborando com 
o desenvolvimento sustentável da Agronomia. 

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

Com esta edição da revista Agronomia em Debate, destacamos um 
importante marco para a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato 
Branco (AEAPB) que tem como norteador a disseminação do conhecimento 
técnico de nossos profissionais.

Com edições temáticas – Manejo do Solo, Cooperativismo e Sementes –, 
creio que conseguimos abranger uma vasta gama de informações relacionadas 
às diversas áreas de atividade de nossos colegas Eng. Agrônomos.

Gostaria de agradecer primeiramente ao Crea-PR, por possibilitar a reali-
zação deste projeto por meio do  Edital de Chamamento Público n° 005/2016 
– DRI. Em segundo lugar, às empresas que contribuíram significativamente 
com a revista, seja apoiando os eventos, participando das matérias e efetu-
ando anúncios em nossas páginas. E em terceiro lugar, a todos associados, 
professores e demais profissionais que cederam parte de seu precioso tempo 
para abrilhantar nossas edições.

Aproveito para agradecer a diretoria da AEAPB pelo trabalho e dedicação 
em 2017, com os votos de que no próximo ano sigamos com este belo trabalho 
de muito conteúdo e profissionalismo.

Desejo um 2018 de muitas realizações e ânimo, repleto de vitórias pessoais 
e profissionais. E que tenhamos boas condições climáticas e uma safra cheia 
aos produtores, refletindo a ação e o conhecimento técnico aplicado por nossos 
profissionais. Uma excelente leitura!

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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Sementes garantem 
produtividade do agronegócio 
brasileiro

As mais recentes estatísticas da Associação 
Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem) mostram que 
o setor sementeiro nacional movimenta anualmente em 
torno de R$ 10 bilhões. Em dez anos, a produção brasi-
leira cresceu 122%, ao passar de 1,8 milhão de toneladas 
na safra 2005/2006 para 4 milhões de toneladas em 
2015/2016. Esses números colocam o país como o ter-
ceiro maior mercado atrás apenas dos Estados Unidos e 
da China. Outros dados também revelam o potencial do 
segmento. São 60 milhões de hectares cultivados com 
espécies graníferas (por exemplo, milho, soja, trigo, arroz, 
algodão e feijão), 1 30 milhões com forrageiras e mais 
de um milhão com flores, frutas e hortaliças. Consolida-
do como uma ferramenta decisiva para o sucesso da  
atividade agrícola, esse insumo proporciona maior pro-
dutividade e rentabilidade para os homens do campo e 
para o agronegócio. 

Dentro do sistema produtivo agrícola destaca-
-se o protagonismo do setor sementeiro. A semente é o 
insumo básico e vital em qualquer sistema de produção 
agrícola, sendo fundamental para garantir uma produção 
de alimentos sustentável. O investimento na aquisição 
das sementes certificadas, a cada safra, compensa, 
pois resulta em segurança fitossanitária, produtividade 
e retorno financeiro. Quando comparada aos demais 
insumos, a semente representa uma parcela pequena 
na composição do custo total de produção para o agri-
cultor, e deve ser considerada a matéria-prima “chave” 
para atingir bons resultados na lavoura.

INSUMO TAMBÉM PROPORCIONA MAIS REN-
TABILIDADE AO SETOR NACIONAL, TERCEIRO 
MAIOR DO MUNDO

TECNOLOGIA DE SEMENTES

O diretor de Pesquisa do Instituto 
Agronômico do Paraná - IAPAR, em Lon-
drina, Tiago Pellini, destaca que estudos 
de referência sugerem que, em média, a 

produtividade obtida nos cultivos é explicada em 70% por tec-
nologias de processo e apenas 30% por tecnologias de produto. 
“Do ponto de vista sistêmico, no processo temos recomendações 
para serem seguidas, dentre outras variáveis, quanto a aptidão do 
cultivo (zoneamento), época de plantio, manejo e conservação do 
solo, rotação de culturas, manejo integrado de pragas, doenças 
e plantas espontâneas, vazio sanitário, eficiência de tecnologias 
de aplicação, minimização de perdas na colheita e cuidados 
pós-colheita”, explica. Já as tecnologias de produto envolvem 
variedade escolhida, semente de qualidade, insumos fertilizantes 
(adubação, corretivos), insumos defensivos (herbicidas,  fungicidas, 
inseticidas e acaricidas), máquinas e equipamentos. 

“Do ponto de vista econômico”, prossegue Pellini, “a 
participação da tecnologia (variedade + qualidade da semente) 
tem crescido na composição do custo total de produção, mas 
ainda não é o principal insumo”, diz. “Houve, em período recente, 



um substancial aumento percentual no gasto para a aquisição 
de sementes no dispêndio total requerido para produzir. Isso, 
em parte, pode ser relacionado às sementes comerciais moder-
nas que ‘embarcam’ um maior número de atributos, além das 
características convencionais, tais como eventos de resistência 
a herbicidas e proteção contra insetos”, completa. A aquisição 
destes materiais propagativos pelos agricultores indica um reco-
nhecimento do benefício que trazem em termos da gestão da 
produção, sobretudo simplificando o número de operações e de 
tomada de decisões e, em muitos casos, eliminando ou reduzindo 
o uso de outros insumos. 

Por outro lado, para materiais convencionais ou modifica-
dos, sempre que o agricultor opta por variedades de alto potencial 
de rendimento, as exigências de manejo também são desafiadas e 
se requerem adequados (superiores) níveis de adubação, precisão 
das operações de cultivo (plantio) e estrito manejo fitossanitário, 
o que indica um patamar tecnológico mais complexo e mais 
investimentos para que o desempenho da referida variedade se 
expresse plenamente.

De acordo com Alberto Sergio do Rego Barros, co-
ordenador da Área de Sementes do IAPAR, o Paraná sempre 
foi considerado um referencial em tecnologia de sementes. Essa 
tradição teve início ainda na década de 1970, quando entidades 
que trabalhavam com pesquisa e produção de sementes contri-
buíram significativamente para a implantação e desenvolvimento 
do sistema estadual (e nacional) de produção de sementes. 
“Atualmente, o Estado possui várias entidades desenvolvendo 
pesquisas em tecnologia de sementes, destacando o Iapar, a 
Embrapa, as universidades estaduais, federais e privadas, além 
de empresas do setor produtivo que trabalham com produção 
de sementes”, informa.

A contribuição do Paraná para o desenvolvimento de ino-
vações tecnológicas em sementes é muito significativa, conforme 
assinala Barros. “Várias tecnologias para produção de sementes 
de alta qualidade, das espécies de interesse econômico e social 
para o Estado e para o país foram geradas e são constantemente 
atualizadas, com diversos projetos de pesquisa em andamento”, 
conta. Essas tecnologias abordam desde a produção em campo, 
recepção, secagem, beneficiamento, armazenamento e metodo-
logias laboratoriais para a avaliação da qualidade das sementes, 
compondo os programas de controle de qualidade de sementes.

“As contribuições estão presentes no sistema nacional 
de produção de sementes, como na atual legislação brasileira 
de sementes, destacando as normas de produção, os padrões de 
identidade e de qualidade para a produção e comercialização no 

país e nas regras para análises de sementes”, observa. Para Barros, 
os resultados positivos para a pesquisa paranaense em tecnologia 
de sementes são fruto de esforços governamentais e privados 
para a constante capacitação do pessoal envolvido, melhorias na 
infraestrutura existente, intercâmbios entre entidades nacionais e 
internacionais, com objetivo fundamental de produzir sementes 
de alta qualidade, sendo estas consideradas um dos meios mais 
eficientes para disponibilizar as inovações tecnológicas geradas 
pela pesquisa para os produtores e consumidores nas diferentes 
cadeias produtivas. 

APOIO AO PRODUTOR

Ana Paula de Jesus Kowalski, 
do Departamento Técnico Econômico, 
da Federação da Agricultura do Esta-
do do Paraná (Faep), esclarece que a 
entidade atua no apoio, orientação e 

defesa dos interesses dos produtores rurais. Dentro dessas 
premissas, fornece orientação técnica aos produtores rurais 
sobre a legislação que rege o cadastro de sementes para 
uso próprio.

Segundo ela, o Decreto nº 5.153/2014, que regula-
menta a Lei sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, 
garante ao produtor rural o direito de reservar parte de sua 
produção com semente para uso próprio na safra seguinte. 
Para isso, o produtor precisa cadastrar seu campo de semen-
tes no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 
cumprir as normas e prazos estabelecidos pela legislação.

A Faep também defende o direito do produtor rural 
de continuar reservando sementes para uso próprio sem 
restrições quanto à área máxima. “Por esse motivo, temos 
nos manifestado contrariamente aos itens do projeto de 
alteração da Lei de Proteção de Cultivares em tramitação no 
Congresso Nacional que propõe especificamente alterações 
que cerceiam esse direito”, pontua.

Quanto à certificação de sementes, a Faep consi-
dera um processo fundamental para garantir ao produtor 
rural a aquisição de sementes de qualidade. “Dessa forma, 
orientamos os sementeiros sobre a importância de utilizar 
sementes certificadas para assegurar e ampliar os ganhos 
de produtividade que tivemos nas últimas décadas e que 
se devem, em grande parte, aos avanços do processo de 
melhoramento de cultivares”, diz.    
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 Favorável à justa remuneração das empresas obtento-
ras de sementes, desde que os royalties pagos pelos produtores 
tenham seu valor e destinação muito claros na redação da lei, sem 
subjetividades, a Faep defende que o valor pago pela propriedade 
intelectual (royalties) precisa garantir competitividade ao setor 
agrícola. “E deve se destinar à pesquisa para melhoria constante 
do padrão tecnológico das cultivares”, assegura Ana Paula. 

As sementes representaram em média 12% do custo total 
de produção das principais culturas (soja, milho e trigo) no Paraná 
na safra 2016/17, de acordo com dados da CNA – Confederação 
da Agricultura e Pecuária. “Isso coloca esse insumo como o 
segundo item de maior peso no custo, perdendo apenas para os 
fertilizantes”, sublinha.

MERCADO PARANAENSE 

O engenheiro agrônomo Clenio Debastiani, diretor 
executivo da Associação Paranaense dos Produtores de Sementes 
e Mudas (Apasem), confirma que o Paraná sempre foi referência 
em produção e qualidade de sementes no cenário nacional. “Te-
mos uma boa reputação por conta da tradição dos produtores 
de sementes estaduais e também dos investimentos que foram 
feitos. Atualmente, o mercado passa por algumas dificuldades, 
principalmente, pela concorrência desleal com a semente informal 
ou ilegal”, analisa. 

De acordo com ele, o imediatismo dos agricultores 
brasileiros tem prejudicado o sistema de forma generalizada. 
“Os sementeiros são apenas uma ponte entre os agricultores e 
obtentores (de cultivares e biotecnologias). Sempre que o agri-
cultor cultiva ou adquire sementes informais, os geradores de 
tecnologia não são remunerados e as tecnologias demoram para 
vir ou não vêm. Sofremos com a falta de fiscalização, os órgãos 
oficiais não possuem estrutura suficiente para atender todo o 
nosso território”, comenta.

A Apasem conta com 59 associados, com produção de 
8,2 milhões de sacas de 40 kg de sementes de soja e 4,4 milhões 

de sacas de milho de 40 kg, que são as principais 
culturas - mas também produzem sementes de 
feijão, cevada, aveias e outras. “Os produtores 
da Apasem compreendem 95% das sementes 

produzidas no Paraná”, informa. No Paraná, estão em atividade 
como produtores de sementes aproximadamente 82 pessoas ou 
empresas nas principais espécies: soja, trigo, feijão, aveia e cevada. 

Debastiani lembra que no passado todas as regiões do 
Estado praticamente produziam sementes. “Mas devido ao cres-
cimento do cultivo do milho safrinha no Oeste e no Norte parana-
enses e também da entrada da ferrugem asiática, as cultivares de 
soja (principalmente) ficaram mais precoces e o plantio cada vez 
mais cedo”, fala. As regiões que não têm possibilidade de cultivo 
de milho em safrinha, logicamente as mais altas e frias e, portanto, 
propícias à produção de sementes se destacam: Sudoeste, Centro 
Sul, Centro Oriental e regiões altas do Norte e Norte Pioneiro.

Em relação à exportação de sementes, Debastiani garante 
que é um mercado promissor. “Possivelmente, com a profissio-
nalização do setor e a busca pela sobrevivência dos produtores, 
será o próximo grande mercado de sementes. Não temos grandes 
exportadores, hoje somente vendas pontuais, principalmente, para 
o Paraguai e Bolívia”, informa.

VISÃO NACIONAL

Rafael Vivian, gerente adjunto 
de mercado da Embrapa Produtos e Mer-
cado, afirma que a entidade é de extrema 
relevância para o mercado de sementes, 
contribuindo com  80 programas de 
melhoramento, que envolvem desde a 
manutenção de bancos de germoplasma 
até a conservação e  geração de novas cultivares tendo como 
destino principal o produtor. Ele cita as sementes de hortaliças, 
fruteiras e alguns outros cultivos trigo, feijão, forrageiras, sorgo 
e até mesmo a cevada, composição da cerveja brasileira, como 
focos do trabalho desenvolvido pela Embrapa. Hoje a empresa 
detém 30% do mercado de sementes de arroz sequeiro, 22% de 
trigo, 48% de feijão, 90% de forrageiras e 20% de sorgo. 

Em relação a sementes de  milho, algodão e soja, a Em-
brapa tem uma participação bem menor, devido à introdução 
no mercado de sementes modificadas geneticamente e que 
elevaram a presença de empresas multinacionais. “Mesmo assim, 
a Embrapa detém 5% das sementes de milho, 6% a 7% de soja 
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e 3% de algodão”, fala. De acordo com ele, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul são os maiores produtores de sementes do país. 
“Todo o processo de produção tem uma exigência principalmente 
climática, e esses dois Estados têm regiões com clima de altitude 
propício para a produção de sementes de qualidade”, explica. No 
Brasil, as sementes de soja e milho  somam 85% do mercado de 
sementes nacional, os 15% restantes estão distribuídos para as 
demais espécies  vegetais cultivadas no país.

PIRATARIA

A pirataria de sementes é um dos maiores proble-
mas enfrentados pela cadeira produtiva no Brasil 

nos dias atuais. Especialistas garantem que estratégias utilizadas 
pelos sementeiros podem garantir a qualidade necessária para o 
plantio.  Aqueles que trabalham com sementes certificadas sabem 
da importância da germinação e vigor deste insumo. Fomentar 
o uso de sementes certificadas e lembrar que as ‘piratas’ trazem 
prejuízos são tarefas importantes disseminadas no segmento por 
entidades públicas e privadas. 

Cabe lembrar que a produção de sementes de forma 
ilegal, ou seja, não registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) gera multas. A pirataria também é crime 
previsto na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97). E, ainda, 
o uso de sementes ilegais é uma prática considerada crime pelo 
Código Penal, com penalidades que vão de dois a quatro anos 
de detenção, mais multa. 

Outro fator importante é que a utilização de sementes 
piratas acarreta em uma redução drástica dos investimentos em 
pesquisa para as regiões de baixa taxa de uso de sementes cer-
tificadas. Sendo assim, é fundamental que o sistema legal invista 
cada vez mais na produção de sementes de alta qualidade, com 
garantias genéticas e fisiológicas superiores. 

SEMENTES ORGÂNICAS

Diante da expansão do setor de orgânicos no Brasil e 
do crescimento da demanda, por parte do consumidor, 
por alimentos mais saudáveis, o segmento de sementes 

orgânicas certificadas começa a atrair o interesse de investidores 

e empreendedores, com a promessa de potencializar o mercado. 
Especialistas afirmam que produzir sementes orgânicas no país 
pode ser um bom negócio e observam que ainda há muitos de-
safios até que seja estruturado um ambiente onde os produtores 
possam encontrar, com relativa facilidade, as sementes orgânicas.

Em primeiro lugar, é preciso dispor de mais incentivos à 
pesquisa e ao desenvolvimento de materiais adequados às propo-
sições da agricultura orgânica. Também é necessário estabelecer 
um marco regulatório mais favorável às iniciativas neste campo, 
e chamar a atenção para a importância da regulamentação do 
ambiente de produção e comercialização, favorecendo o desen-
volvimento de mercados locais e dos chamados ciclos curtos de 
comercialização. 

Outro obstáculo para a expansão das sementes orgânicas 
no Brasil é que a produção demanda um custo maior, provocado 
pela falta de tecnologias e de materiais adaptados para o cultivo 
orgânico, apesar da produção desta espécie contribuir para ga-
rantir um modelo eficiente de agricultura sustentável. 

Além de diversas normativas que definem os padrões de produção e 
de comercialização de várias espécies, o setor sementeiro nacional é 
regido pela Lei de Produção e Comércio de Sementes, que contempla 
os padrões de qualidade de semente, a identificação das sementes, 
o registro do produtor de sementes, a certificação, normas de pro-
dução, classes e categorias de sementes, entre outros aspectos. O 
agricultor que comprar sementes sente-se seguro de que houve um 
processo para produzir, manter e atestar a qualidade de sua semente.

Lei de Proteção de Cultivares: prevê a proteção das cultivares criadas 
pelos programas de melhoramento vegetal. Tem abrangência de 
proteção até a semente, o que significa que se o agricultor utilizar 
seu grão como sementes estará praticamente isento de contribuir 
para a criação e desenvolvimento de novas e melhores cultivares. 
No momento, esta lei está sendo alvo de discussões no Congresso 
Nacional, visando seu aprimoramento.

Lei de Biossegurança: contempla a liberação para comércio de 
organismos geneticamente modificados (OGMs). Recentemente o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para con-
ferir maior dinamicidade e vantagens competitivas aos produtores, 
lançou a instrução normativa nº 17, que visa a garantir procedência, 
identidade e qualidade das mudas e sementes das categorias pre-
vistas em lei. O objetivo foi solucionar os principais gargalos para a 
produção de sementes e mudas florestais, sem fugir da legalidade.

LEGISLAÇÃO 
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Tecnologia aplicada 
à agricultura 
Como as ferramentas tecnológicas 
contribuem com o aumento da 
produtividade e a redução do 
custo unitário

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO POR MAIS 

DE 40 ANOS, O ENGENHEIRO AGRÔ-

NOMO JUDAS TADEU GRASSI MENDES 

É AUTOR DE MAIS DE UMA DEZENA DE 

OBRAS SOBRE ECONOMIA E AGRONE-

GÓCIO. PH.D. EM ECONOMIA E AGRIBU-

SINESS PELA OHIO STATE UNIVERSITY 

(EUA), EX-PRESIDENTE DO IPARDES E 

EX-SUPERINTENDENTE DA FUNDEPAR, 

MENDES CONVERSOU COM A REVISTA 

AGRONOMIA EM DEBATE SOBRE OS 

EFEITOS DA ADOÇÃO TECNOLÓGICA NA 

AGRICULTURA, TANTO SOB O PONTO 

DE VISTA “FÍSICO” (AO AUMENTAR A 

PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE), 

COMO TAMBÉM SOBRE OS RESULTA-

DOS ECONÔMICOS (EM ESPECIAL, PELA 

REDUÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE 

PRODUÇÃO).
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AGRONOMIA EM DEBATE – VAMOS PRIMEIRO DEIXAR 
MAIS CLARO O CONCEITO DE TECNOLOGIA?

JUDAS TADEU – Claro, o principal objetivo da atividade 

econômica é o de atingir a satisfação das necessidades humanas 

(alimentação, por exemplo), e por isso o grande 

desafio é o de como devem ser empregadas 

as melhores técnicas e utilizados plenamente 

os fatores de produção, distribuindo-os ade-

quadamente para atender às necessidades da 

sociedade.  É o famoso problema econômico, 

e é por ele que as empresas existem. É aqui 

que entra a tecnologia, que passa a ser um dos 

mais importantes caminhos (alternativas) que 

o ser humano tem para resolver o problema 

econômico.

As técnicas de produção são o terceiro elemento-chave da 

atividade econômica (ao lado dos fatores de produção e das necessi-

dades humanas). Elas consistem do know-how (conhecimentos técni-

cos, culturais e administrativos, capacidade empresarial e capacidade 

tecnológica) e dos meios físicos para transformar os recursos em bens 

e serviços (ou seja, em produtos agrícolas e pecuários). A produção 

pode ser definida como o processo pelo qual um conjunto de fatores 

(terra, máquinas, fertilizantes, defensivos, sementes, entre outros) pode 

ser transformado em um produto (soja, milho, trigo e assim por diante). 

A tecnologia é um termo utilizado para englobar uma ampla 

variedade de mudanças nas técnicas e métodos de produção. Novas 

variedades de cultivo tais como o milho híbrido, novas e aprimoradas 

raças de animais, melhores equipamentos e máquinas, defensivos e 

fertilizantes são os exemplos mais evidentes. A tecnologia também se 

refere a métodos aperfeiçoados de combinar os fatores de produção. 

Um aperfeiçoamento das técnicas administrativas é uma parte 

integrante da revolução tecnológica. A falta de decisões administrativas 

apropriadas faz com que as mesmas máquinas, variedades e matérias-

primas sejam combinadas de modo incorreto, resultando em não 

aumento da produção. No mundo moderno, a inovação é a chave 

para o sucesso, e a tecnologia está fazendo o mundo parecer menor.

AED - O SENHOR PODERIA MOSTRAR O EFEITO DA TEC-
NOLOGIA SOBRE A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE?

JT – Admita um produtor de milho, que tanto pode utilizar 

semente comum (separa as melhores espigas do ano anterior) e 

neste caso consideramos como tecnologia tradicional, como pode 

usar sementes híbridas (com maior poder germinativo) e neste caso 

consideramos como tecnologia moderna. A única diferença está na 

semente, pois todo o resto (clima, solo, quantidade de fertilizante) é igual. 

O gráfico objetiva mostrar o efeito da tecnologia sobre o aumento da 

produtividade, da produção e redução de uso de um fator de produção 

escasso (no caso, o fertilizante).

Admita que utilizando 200 quilos de 

fertilizante por hectare, o produtor que usar se-

mente comum (tecnologia tradicional) consegue 

produzir (apenas) 5 mil kg por hectare, enquanto o 

que utilizar semente híbrida (tecnologia moderna) 

consegue produzir 8 mil kg/ha. Mesmo que utilize 

menos ou mais quilos de fertilizante por hectare, 

espera-se que o sistema que utilize tecnologia 

moderna produza maior quantidade de milho por 

hectare do que o sistema de tecnologia tradicional 

(semente comum), ou seja, há um deslocamento 

da curva de produção.  Por causa da famosa lei dos rendimentos decres-

centes, à medida que o produtor aumenta a quantidade de fertilizantes 

por hectare, a produção aumenta, mas a taxas decrescentes, ou seja, 

atinge um máximo.

Olhando o gráfico, podemos ver que o uso da tecnologia 

permite gerar maior produção, com a mesma quantidade de insumos 

(no caso fertilizante). Isto corresponde a aumento de produtividade. 

Com a tecnologia tradicional, o rendimento era de 5 mil kg/ha (ou 

25 kg por quilo de fertilizante), enquanto a tecnologia moderna gera 

8 mil kg/ha (ou 40 kg por quilo de fertilizante).  Também possibilita 

economizar recursos, o que é importante porque eles são escassos. O 

gráfico mostra que a mesma quantidade de 5 mil kg por ha pode ser 

conseguida com apenas 150 kg de fertilizante, se utilizar a tecnologia 

moderna (semente híbrida).

É importante definir o conceito de produtividade, que 

é uma relação puramente física (ou seja, não entra valores mo-

ENTREVISTA

UMA BOA TECNOLOGIA É AQUE-
LA QUE RESULTA EM CUSTOS 
UNITÁRIOS MENORES. COM A 
ABERTURA DA ECONOMIA BRA-
SILEIRA E AUMENTO DA COMPE-
TIÇÃO, REDUZIR CUSTOS MÉDIOS 
PASSOU A SER VITAL PARA O 
CRESCIMENTO E SOBREVIVÊNCIA 
DE TODAS AS EMPRESAS.

Efeito da tecnologia sobre a curva de produção de milho, com a utilização da 
tecnologia moderna (semente híbrida) e tecnologia tradicional (semente comum), 
onde todo o resto é mantido constante
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netários) que mede a quantidade obtida de produção (ou produto) por 

unidade de recurso econômico (no nosso caso, por hectare ou por quilo 

de fertilizante).  Em outras palavras, produtividade é igual à produção 

total obtida dividida pela quantidade de recurso utilizada.

AED – A TECNOLOGIA É O CAMINHO PARA TORNAR AS 
EMPRESAS AGRÍCOLAS MAIS COMPETITIVAS?

JT – Esta é a principal razão para que os agricultores tenham 

estímulo econômico para adotar novas tecnologias, afinal, elas exigem 

investimentos e custam caro. A pergunta relevante seria ‘O que é uma 

boa tecnologia?’

Uma nova tecnologia normalmente está associada a custos 

totais maiores, mas isto não significa prejuízo. O importante é que ela 

traga aumento na produção proporcionalmente maior do que a ele-

vação do custo total, de tal modo que resulte numa redução do custo 

médio de produção. Só assim ela será economicamente viável.  Em 

outras palavras, uma boa tecnologia é aquela que resulta em processos 

de produção com custos médios (unitários) menores.

AED – FALANDO SOBRE CUSTO UNITÁRIO MENOR, QUAL 
A RELAÇÃO ENTRE CUSTO MÉDIO E PRODUTIVIDADE?

JT - Vimos que a tecnologia possibilita o aumento de produ-

tividade.  Agora queremos ver o efeito da maior produtividade sobre o 

custo unitário de produção (CMe). Por definição, sabemos que o custo 

médio corresponde ao custo total dividido pela quantidade total pro-

duzida. Para facilitar, vamos admitir que o custo total seja apenas igual 

ao preço dos insumos (como ração ou fertilizante) multiplicado pelas 

quantidades utilizadas de insumo. Matematicamente podemos passar 

as quantidades de insumos utilizadas (que está no numerador) para 

o denominador e aí a conclusão é direta, ou seja, o custo médio nada 

mais é do que a relação 

direta com os preços dos 

insumos e indireta com a 

produtividade. Em outras 

palavras, quanto mais 

caros os insumos, maio-

res os custos médios de 

produção (o que parece 

óbvio).  Por outro lado, 

quanto maior a produtivi-

dade, menor o custo médio. Para concluir, pode-se dizer que o custo 

médio de produção pode até cair, mesmo que os preços dos insumos 

aumentem, basta que o aumento na produtividade seja maior do que 

os aumentos nos preços dos insumos. 

AED - GRAFICAMENTE A RELAÇÃO ENTRE CUSTO MÉDIO 
DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE É INVERSA?

JT - Perfeitamente e é isto que induz os agricultores a ado-

tarem novas tecnologias que aumentem a produtividade, pois assim 

cada unidade produzida (uma saca de soja ou um quilo de carne) 

custará menos.

Colocando num gráfico, percebe-se a relação inversa (nega-

tiva) entre o CMe e a produtividade.  Em outras palavras, quem tem 

baixa produtividade, produz cada unidade por um custo maior, ao 

contrário dos produtores que conseguem produtividades elevadas.  Por 

exemplo, para o produtor de milho que só produz 5 mil kg por hectare, 

o custo médio de cada saca de milho produzido é maior do que se ele 

produzisse 12. mil kg, como alguns (craques) conseguem, por utilizarem 

tecnologias modernas (como a semente híbrida, por exemplo).

AED - POR QUE ISTO É TÃO IMPORTANTE PARA OS AGRI-
CULTORES?

JT – No atual ambiente econômico de concorrência em que 

os consumidores têm muitas boas opções de compra para a grande 

maioria dos produtos, ou seja, os consumidores estão se tornando 

cada vez mais sensíveis a preço, o que significa que nas mãos dos 

produtores, apenas o custo unitário está sob controle. Lembremos 

que lucro unitário (L) é igual a preço do produto (P) menos o CMe, ou 

seja:  L = P – CMe. Somente o CMe está nas mãos dos produtores, pois 

o preço quem decide é o consumidor (por ter muitas boas opções 

de compra). E é sempre bom lembrar que o agricultor é um tomador 

de preço no mercado (ou seja, é o mercado que determina o preço 

e não o produtor individual). Por isso, o agricultor só pode controlar o 

custo unitário (CMe) e a adoção tecnológica é o melhor caminho para 

aumentar a produtividade e reduzir o custo médio. 

A PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS 
AUMENTOU EM MAIS DE 150% NAS 
DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS, MAS A 
ÁREA CULTIVADA SE EXPANDIU EM 
APENAS 40%. ISTO SIGNIFICA QUE, 
POR CAUSA DA ADOÇÃO TECNO-
LÓGICA, FORAM OS GANHOS DE 
PRODUTIVIDADE QUE GARANTIRAM 
O GRANDE AUMENTO DE PRODUÇÃO.

Gráfico mostra a relação inversa entre custo médio de produção (CMe) e 
produtividade
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BOAS PRÁTICAS

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) divulgou que a safra de 2015/2016 foi semeada em 30% 
com sementes ilegais, sobretudo de soja. O dado, considerado 
alarmante, traz riscos fitossanitários, aumentando a incidência de 
doenças como mofo branco e nematoides, as quais prejudicam 
a produtividade das lavouras.

Muitos produtores acreditam que ao utilizar as denomi-
nadas sementes-piratas conseguirão economia em seus cultivos. 
Ledo engano. Ao comprar um produto duvidoso, deixam de pagar 
royalties que poderiam ser investidos em pesquisa, por exemplo. 
Assim, o desenvolvimento do agronegócio seria mais pleno. 

Para a Engenheira Agrônoma e 
responsável técnica da Lavoura S/A de 
Pato Branco, Caroline Chiarello, somente 
as sementes certificadas respeitam a legis-
lação IN 09 de 02 de julho de 2005, que 
garante padrões de qualidade definidos por 
instruções normativas do MAPA. “Quando 
falamos de semente fiscalizada, estamos 
garantindo a rastreabilidade. Podemos 
identificar o local e o produtor da semente 
e segregar os lotes de acordo com a qua-
lidade da semente que recebemos. Assim, 
conseguimos ranquear os melhores lotes 
para comercialização”, comenta.

Segundo Caroline, se o agricultor considerasse todos os 
fatores relacionados à produção e ao mercado, ele iria reconside-
rar a vantagem hipotética de utilizar sementes-piratas. “Acredito 

que aquilo que ele pensa que está ganhando, acaba se tornando 
uma forma de ele deixar de ganhar através da diminuição de 
produtividade”, salienta. 

CONTRARIEDADE

Todas as cooperativas que prezam pelo trabalho legal e 
qualidade de seus produtos, não compactuam com a utilização 
de sementes-piratas. A Coopertradição é amplamente contrária, 
justificando que isso favorece o comércio na ilegalidade e en-
fraquece a pesquisa para o setor sementeiro. Mesmo assim, de 
acordo com o Engenheiro agrônomo da Coopertradição, Sidarta 
Palma, existe uma diferença entre sementes-piratas e o produtor 
que salva sementes para o uso próprio. “Na nossa região existe 
uma parcela de produtores que utilizam esta prerrogativa da 
lei”, destaca.

A cooperativa nunca precisou intervir em situações assim 
e informa aos seus agricultores que o grande problema da pirata-
ria é a total falta de garantia da identidade genética e dos padrões 
de qualidade fisiológica. E isso também depende da atuação de 
todos os profissionais da área. “Os agrônomos e técnicos são 
essenciais para demonstrar as inúmeras vantagens de se utilizar 
sementes de qualidade. Eles são o elo para o desenvolvimento 
das tecnologias que uma semente proporciona”, opina Palma. 

Caroline, da Lavoura S/A, concorda com a opinião do 
colega profissional, dizendo que é papel do engenheiro agrôno-
mo atuar como instrutor, sabendo justificar o custo de produção, 
desde a aquisição da semente básica obtentora da genética até 
o beneficiamento, o ensaque, as análises laboratoriais e a capa-
citação. “Temos que trabalhar com ações que demonstrem na 

Combate às 
sementes-piratas
PRODUTORES PRECISAM RECONSIDERAR A VANTAGEM HIPOTÉTICA AO UTILIZÁ-LAS E O  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO TEM FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA NO COMBATE DESSA PRÁTICA



dezembro 2017 • agronomia em debate     15

teoria e na prática a diferença de produtividade, que é alcançada 
com sementes de qualidade. Temos um grande desafio, pois é 
um problema cultural. Não podemos deixar esse assunto tão 
importante de lado e fora de discussões em eventos. Também 
devemos ajudar na fiscalização e comunicar os órgãos compe-
tentes se verificarmos que essa prática está acontecendo na 
nossa região”, diz.

SITUAÇÕES

Assim como em várias regiões do Brasil, o Sudoeste do 
Paraná não está livre da comercialização de sementes-piratas. 
Várias já foram encontradas, principalmente de feijão, aveia e soja. 

De acordo com associações de produtores do Estado, 
a média da taxa de utilização de semente fiscalizada na cultura 
do feijão nas últimas safras, por exemplo, foi de apenas 15%. A 
aveia possui uma taxa menor, de somente 10%. Isso significa que 
mais de 80% das sementes utilizadas para o plantio de ambas 
as culturas não tem origem conhecida. A soja já possui um índice 
maior de utilização, devido às tecnologias embutidas na semente 
e pela maior disponibilidade de produtos no mercado.

A Engenheira Caroline frisa que o produtor rural deve 
pensar como empresário. “Para isso, ele precisa não só pensar 
estrategicamente, mas também, considerar que a qualidade de 
seu produto final (grão) está fortemente dependente da qualidade 
da sua matéria-prima (semente)”, completa. 

CUIDADOS

Por não passar em um processo rigoroso de qualidade 
na produção, de acordo com a Engenheira Agrônoma 
da Lavoura S/A, Caroline Chiarello, a semente-pirata 
pode carregar patógenos, disseminando doenças 
nas lavouras. Isso traz impactos diretos na produção. 

DIFERENÇAS

As sementes salvas são amparadas por lei e 
caracterizam um direito do produtor, desde que 
sejam utilizadas para uso próprio e plantadas 
em áreas de posse do mesmo. Ainda assim, de 
acordo com a Coopertradição, é necessário que 
ele obedeça algumas regras, como declaração do 
campo de produção, volume e local da produção e a 
comprovação de origem da semente.

MULTAS

Entre as penalidades legais para quem produz, vende 
e compra sementes-pirata, estão multas de até 250% 
sobre o valor do produto, sanções e apreensão de 
toda a produção. 

COMUNIQUE!

O comércio ilegal pode ser denunciado ao Mapa 
pelo e-mail ouvidoria@agricultura.gov.br ou ainda 
pessoalmente na Superintendência Federal da 
Agricultura do seu Estado.

BOAS PRÁTICAS
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A estimativa máxima de área a ser cultivada com soja no Brasil para a safra 2017/2018 é de 35,2 milhões 
de hectares, com produtividade média estimada em 51,3 scs ha-1. No Paraná, estima-se uma área de 
15,4% deste total, aproximadamente 5,4 milhões de hectares, com produtividade média de 54,7 scs ha-
1. A produção prevista no Estado é de 17,9 milhões de toneladas de grãos, de acordo com o Primeiro 
Levantamento de Safra da Conab, de outubro de 2017.

Neste contexto, nas áreas em que a semeadura já foi concluída, a atenção agora deve ser voltada a 
monitorar o desempenho da cultura. O estado nutricional das plantas é um dos principais fatores, e para 
tal recomenda-se a amostragem de folhas. 

A amostragem é uma etapa crucial para o sucesso da avaliação, devendo ser realizada de maneira 
estratégica. Recomenda-se coletar as amostras em talhões ou áreas uniformes, que apresentem alguma 
característica em comum.  Atualmente, técnicas de agricultura de precisão permitem gerar diversos tipos 
de mapas de uma determinada área, baseados em diferentes parâmetros do solo ou até mesmo da 
cultura em desenvolvimento, como por exemplo: textura do solo, pH do solo, teor de nutrientes e matéria 
orgânica, “reboleiras” com pragas, doenças e nematoides, índice de vegetação e área foliar, mapa de 
produtividade da cultura anterior, entre outros. 

Para auxiliar no planejamento e para que haja tempo de interferir ainda na cultura em andamento, a 
coleta foliar pode ser efetuada na fase vegetativa, a partir da formação do terceiro trifólio; coletas nas 
fases posteriores também são válidas, sendo necessário maior agilidade para aplicação do fertilizante 
em caso de diagnóstico de desbalanço nutricional. Após a coleta, as amostras devem ser enviadas a um 
laboratório para análise do teor de nutrientes. 

A Agrichem do Brasil S.A. está lançando nesta safra 2017/2018, depois de 6 anos de pesquisa, mais 
de 700 áreas de monitoramento nas diferentes regiões do Brasil, uma plataforma para interpretação da 
análise foliar da cultura de soja, o PAMnutri Folha. Basicamente, ao adicionar 1) o resultado da análise de 
tecido (foliar) da área, 2) o estádio fenológico da amostragem e 3) a produtividade esperada, o programa 
gera informações sobre o balanço nutricional da cultura, indicando quais nutrientes possivelmente estão 
em excesso ou falta. O conceito de interpretação utilizado nesta plataforma é baseado em três pilares: 
1) aplicação de métodos modernos de análise estatística, 2) amplo banco de dados, contendo resultados 
recentes de culturas de soja de alta performance e 3) modelagem baseada em estudos sobre os padrões 
de crescimento e acúmulo de fitomassa seca na cultura de soja. 

A ferramenta está disponível junto aos técnicos e equipe Agrichem capacitada, assim como em nossos 
distribuidores, com acesso online ao banco e interpretações precisas para manejos foliares com nutrição 
racional, equilibrada e para alta produtividade.  

Eng. Agr. Felipe Pozzan
Eng. Agr. Marcos Altomani
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CREA-PR

Impulsionando 
a força do 
associativismo
Crea-PR colabora com solidez das 
entidades de classe que integram o 
Sistema

Parcerias firmadas em 2017 pelo Crea-PR por meio do 
seu Departamento de Relações Institucionais-DRI (frutos dos 
editais 004 e 005/2016-DRI e fundamentadas na Lei Federal  
n° 13.019/2014), surgem como uma das mais relevantes ferramen-
tas de valorização profissional ao colaborarem substancialmente 
com a grande demanda das entidades de classe: a necessidade 
de recursos para divulgar, realizar e dar suporte às suas ações, 
produtos e serviços direcionados ao aperfeiçoamento técnico, 
valorização e divulgação das profissões e da legislação.

A ideia é selecionar projetos (dentro de critérios que 
contemplam a nova legislação, qualidade da proposta e docu-
mentação em dia) que tem como foco aprimorar o cotidiano 
das entidades de classe e de seus profissionais com atividades 
técnicas, científicas e culturais. O processo deu tão certo que os 
dois editais lançados pelo Crea-PR estão servindo de modelo 
para todo o país.

Até agora, são contabilizados cerca de R$ 1,8 milhão 
repassados a 61 projetos que envolveram mais de 30 entidades 
de classe, do total de 90 que integram o Conselho paranaense. 
Estes projetos atingem diretamente aproximadamente 11 mil 
profissionais em todo o Estado.
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XXX

“Além de aperfeiçoamento do exercício profissional, estas 
parcerias corroboram com o legado que nossas entidades de 
classe deixam para seus pares e principalmente para a sociedade”, 
diz o gerente do DRI do Crea-PR, Claudemir Marcos Prattes.

Para 2018, a expectativa é de dar andamento às parcerias, 
ampliando a área de abrangência e o número de profissionais 
envolvidos nas ações.

“Precisamos fortalecer o trabalho que as entidades de 

classe realizam em apoio à fiscalização das profissões abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea e Mútua. Além disso, é fundamental 
divulgar a legislação profissional, o Código de Ética Profissional e a 
importância quanto ao registro da Anotação de Responsabilidade 
Técnica e Acervo Técnico”, conclui o presidente em exercício do 
Crea-PR, Eng. Agrônomo Nilson Cardoso.

Para saber mais, basta procurar o Departamento de 
Relações Institucionais do Crea-PR 

CREA-PR

A revista Agronomia em Debate é um dos exem-
plos de projetos viabilizados pelo convênio do 
Crea-PR. Em três edições iniciais temáticas pro-
gramadas para 2017 – abordando os assuntos 
Manejo e Conservação do Solo, Cooperativismo 
e Sementes, a revista cumpre seu papel de disse-
minadora do conhecimento e troca de informa-
ções direcionadas ao crescimento profissional.

“Participar deste projeto fortalece as 
nossas ações frente a esta entidade com o grupo 
de associados, impulsionando novas atividades 
de capacitação e realização profissional e me-
lhorando o relacionamento entre os colegas”, 
resume o presidente da Associação dos Enge-
nheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB), 
Eng. Agrônomo Edson Roberto Silveira.

CASE – AGRONOMIA EM DEBATE
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CAPACITAÇÃO

Uma região 
promissora, 
mas que 
necessita de 
diversificação

A fruticultura paranaense possui aptidão para a produção 
de muitas espécies, graças às regiões com climas subtropical e 
tropical. No entanto, as especificidades edafoclimáticas do Esta-
do determinam que não seja possível padronizar os sistemas de 
cultivo. Além disso, o Paraná não é autossuficiente na produção 
de várias frutas de clima temperado e acaba importando grande 
quantidade do Chile e da Argentina. 

Para discutir as peculiaridades do setor, foi realizado o 
III Simpósio Paranaense de Fruticultura, no Centro Regional de 
Eventos de Pato Branco, entre os dias 21 e 23 de novembro. O 
evento contou com a participação na organização de entidades 
como Embrapa, UTFPR – Campus de Pato Branco, Associação de 
Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB), Iapar e Univer-
sidade Federal do Paraná. A primeira edição aconteceu em 2007, 
em Guarapuava, e a segunda, em 2014, na cidade de Ponta Grossa. 

O encontro oportunizou a difusão de informações entre os 
atores da fruticultura do Paraná, auxiliando profissionais e estudan-

III Simpósio Paranaense de Fruticultura 
discute as potencialidades do Sudoeste 
na produção de várias espécies

tes a se prepararem para o mercado de trabalho. Os participantes 
e palestrantes discutiram a respeito de pesquisas e aplicações 
desenvolvidas por instituições e experiências de outros Estados 
brasileiros e outros países, como Alemanha, China e Uruguai. 

De acordo com o diretor-geral da UTFPR de Pato Bran-
co, professor e engenheiro agrônomo, 
Idemir Citadin, o simpósio foi uma 
oportunidade de desenvolver temas 
de importância para o Sudoeste. “A 
fruticultura pode ser uma alternativa de 
diversificação de renda da propriedade 
familiar. Alguns municípios têm a fruti-
cultura como estratégia de desenvolvi-
mento, como é o caso da pomicultura em 
Palmas e a vitivinicultura em Mariópolis, 
Verê e Salgado Filho. De maneira geral, 
em todos os municípios há experiências 
com a fruticultura, porém, sem que seja 
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uma atividade tão significativa como o leite ou a produção de 
grãos. Trabalhamos como uma opção de diversificação de renda”, 
observou.

Durante o III Simpósio Paranaense de Fruticultura, Citadin 
foi moderador da palestra sobre Melhoramento Genético de Fru-
teiras Temperadas para Regiões de Inverno Ameno, proferida pelo 
doutor Roberto Hauagge, de Araucária. “As principais fruteiras 
temperadas que cultivamos no Sudoeste são a macieira, o pes-
segueiro e a videira. A palestra abordou os avanços nos métodos 
e na criação de cultivares adaptados ao clima semelhante ao que 
ocorre na região. Essas novas cultivares produzem frutas de melhor 
qualidade, são mais previsíveis no comportamento agronômico 
e mais resistentes às pragas que acometem a cultura”, explicou. 

A FRUTICULTURA NO SUDOESTE

O professor da UTFPR de Pato Branco, presidente da 
comissão organizadora do III Simpósio Paranaense de Fruticultura 

e engenheiro agrônomo, Moeses Danner, que 
moderou a palestra Enxertia de Araucária Para Pro-
dução de Pinhões, com o doutor Flávio Zanette, 
de Curitiba, também comentou que na região a 
fruticultura é baseada principalmente na produção 
de maçã e uva. No entanto, contando os 42 municí-
pios do Sudoeste, há locais por causa do ambiente, 
com potencial para o cultivo de frutas de clima 
tropical, subtropical e temperado. “Isso possibilitaria 
condições para a expansão da produção de frutas 

e derivados, suprindo a demanda da população, que é superior a 
600 mil pessoas, a qual precisa ser atendida via importação do 
Chile e Argentina, além do Rio Grande do Sul, São Paulo e Nordeste 
brasileiro", salientou.

De acordo com Danner, há uma grande oportunidade para 
os fruticultores que querem aumentar a produção. “O aprendizado 
de técnicas modernas de manejo e novas variedades de fruteiras 
são essenciais para ter boa rentabilidade, segurança alimentar e 
ambiental, o que pode ser alcançado participando do III Simpósio 
Paranaense de Fruticultura”.

PREPARAÇÃO

Para que os bons resultados sejam alcançados nas pro-
priedades, os agrônomos precisam estar preparados para atender 
as demandas existentes e também para alavancar a produção de 
frutas. Danner comentou que um bom profissional cria oportuni-
dades e, se for dedicado, terá as respostas técnicas corretas para 
um manejo condizente. “Tenho observado nas visitas que faço 
aos fruticultores da região que em vários casos ainda persistem o 
uso de técnicas de manejo e de cultivares já ultrapassadas, o que 
deixa a produtividade muito abaixo do potencial nos pomares. 
Por isso, aos alunos de Agronomia, sugiro que fiquem atentos 
para esse mercado de trabalho promissor ou que comecem a se 
preparar para serem fruticultores. Aos profissionais que atuam em 
outras áreas de cultivo e que não estão satisfeitos com o trabalho, 
indico que pensem se não está na hora de fazer algo maior e mais 
desafiante em prol da fruticultura na região Sudoeste do Paraná”, 
observou o professor. 

No Simpósio, na palestra que Danner moderou foi des-
crita a experiência de frutas nativas que ocorre em agroindústrias 
familiares no Rio Grande do Sul. “Os produtores utilizam pinhão, 
jabuticaba, pitanga, cereja do mato, araçá, guabirobera, butiá, 
entre outras frutas nativas, para produzir várias massas, picolés, 
geleias e licores. Eles vendem para grandes mercados e feiras, 

principalmente na capital gaúcha, pois se organizaram 
em cooperativas”, frisou.  

FRUTAS NATIVAS

Na UTFPR existe uma equipe de 
fruticultura que realiza pesquisas 
com espécies nativas do Sudoeste, 
desde 2004. Há um potencial de 
uso ainda negligenciado, de acordo 
com o professor Moeses Danner. 
“Há agroindústrias que produzem 
derivados de uva e figo. Precisamos 
despertar para o interesse no uso 
das frutas nativas”, destacou. 

O CULTIVO

No Sudoeste o que se destaca são as 
produções de uva e maçã, sobretudo no 

município de Palmas. Mas o cultivo de 
pêssego tem experiências positivas em várias 

cidades, além da família dos citros, encontrada 
praticamente em todas as propriedades rurais. 
A banana também é destaque, principalmente 

em Chopinzinho, e as frutas tropicais, como 
abacaxi e maracujá, cultivadas nos municípios 

da fronteira com a Argentina. 
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Cooperativismo 
de ATER: Uma nova 
institucionalidade de 
Acompanhamento Técnico 
e Extensão Rural

O cooperativismo de trabalho constitui-se num ramo 
tradicional cuja origem remonta ao Século XIX. Foi este tipo de co-
operativa que, praticamente, deu início ao movimento cooperativista 
francês, inspirado nas ideias de dois dos seus maiores precursores: 
Philippe BUCHEZ e Louis BLANC. A fórmula do seu funciona-
mento é muito simples, segundo E. THALLER: “Alguns operários, 
chapeleiros, artesões, viraram seus próprios patrões. Eles põem 
em sociedade o seu trabalho, elegem um gerente responsável e 
repartem entre si os benefícios”.

No Brasil, a Lei nº 12.690 de 19 de julho de 2012, no seu artigo 
2o  define que: “Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade 
constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades 
laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e 
autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação 
socioeconômica e condições gerais de trabalho”. O cooperativismo 
de ATER está inserido neste ramo, portanto, é a constituição de 
atividade produtiva a partir do trabalho integrada dos associados, 
de forma autônoma e articulada. 

Em relação ao surgimento e fortalecimento das coopera-
tivas de ATER, há que se destacar o processo de resgate da ATER 
pública desencadeado pelos movimentos sociais ainda na década 
de noventa e consolidado por ocasião da criação da PNATER 
(Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural) no 

início de 2004, que recoloca este tema na pauta das políticas do 
governo para a agricultura familiar, assentados da reforma agrária 
e povos tradicionais. 

A partir da construção da PNATER, desencadeiam-se 
muitos arranjos pelo Brasil afora em torno da Extensão Rural. Mui-
tas articulações surgem buscando dar formas alternativas a essa 
proposta. Entre estes arranjos, está a organização dos serviços de 
ATER Cooperativada que aparece com um formato alternativo 
entre a ATER oficial e a ATER privada, com caráter público, porém 
não governamental.  

As evidências dessa mudança são cada vez mais evidentes. 
O aumento das chamadas públicas para a contratação de prestado-
res de serviços de extensão rural por parte do estado, por exemplo, 
tem colocado a própria extensão oficial (Emater) em dificuldades 
para atender a demanda. 

Dentro dessa nova institucionalidade dos serviços de ATER 
que vem emergindo, uma Extensão Rural plural e descentralizada 
vem proporcionando a multiplicação de projetos contínuos e opor-
tunidades para que os profissionais realizem um trabalho que lhes 
permita superar os limites do assessoramento esporádico e pontual. 
Permitirá a estes se firmarem como profissionais de Extensão Rural 
e não apenas de Assistência Técnica e possibilitará a construção de 
Instituições que unifiquem suas ações de forma mais articuladas 
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através de Programas inseridos em um sistema representado 
politicamente gestionado pela Central das Cooperativas de ATER 
– CENATER Paraná. 

 SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DO COOPERA-
TIVISMO DE ATER NO PARANÁ

A CENATER – PR é uma Central de Cooperativas, fundada 
no ano de 2010, e formada atualmente por seis Cooperativas sin-
gulares, com atuação em todo o Estado do Paraná, e originarias de 
Micro regiões que dão o seu nome para algumas delas.

Somadas, atualmente apresentam um quadro associativo, 
de aproximadamente 250 profissionais de Ciências Agrárias e 
Sociais, distribuídos entre as mesmas.

Com uma metodologia construída a partir das demandas 
das famílias rurais e suas organizações e de enfrentamento ao 
modelo verticalizado da extensão convencional desenvolvido 
na revolução Verde, grupos de técnicos de várias organizações 
não governamentais e instituições publicas, se juntaram ainda na 
década de 1980 e constituíram em a Cooperiguaçu. A partir de sua 
fundação (1988) a Cooperiguaçu se torna uma referência, mesmo 
em nível local, de uma extensão participativa que vai oportunizar e 
estimular a criação de outras cooperativas de ATER. 

 Nesta mesma lógica surgem as denominadas cooperati-
vas da agricultura familiar e economia solidária com representações 
de varias ações e que deram origem aos quatro ramos cooperativos 
reconhecidos como sistemas que se integram por meio de uma 

central específica, a saber: a) o sistema de cooperativas de leite 
da agricultura familiar, constituído pelo (SISCLAF, SISCOOPLAF e 
COORLAF CENTRAL), atualmente com 17 cooperativas; b) o sistema 
de cooperativas de crédito rural e interação solidária (CRESOL) 
com 58 cooperativas e 185 Pontos de Atendimentos Cooperativos 
(PAC) no Paraná; c) o sistema de cooperativas de produção e 
comercialização da agricultura familiar integrada (COOPAFI CEN-
TRAL) com 11 cooperativas e por fim; d) o sistema de cooperativas 
de Acompanhamento Técnico e Extensão Rural, atualmente com 
seis cooperativas, representadas pela Central das Cooperativas de 
ATER do Paraná (CENATER). 

Cabe destacar que estas cooperativas se agrupam em 
uma mesma representação do cooperativismo, a Unicafes (União 
das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária) que 
conta atualmente com 144 cooperativas abrangendo praticamente 
todas as regiões do Estado do Paraná. Portanto a CENATER Paraná 
surge por dentro do cooperativismo da Agricultura Familiar e por 
vezes até se confunde com o próprio, tendo muito de seus profis-
sionais fazendo parte das demais cooperativas. 

As ações das Cooperativas que fazem parte da 
Cenater tem sua orientação nos princípios da Política 
Nacional de ATER – PNATER, que garantem;

a) Assegurar, com exclusividade aos agricultores familiares, 
assentados por programas de reforma agrária, extrativistas, ribeiri-
nhos, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e aqüiculturas, 
povos da floresta, seringueiros, e outros públicos definidos 
como beneficiários; 
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b) Contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável, com ênfase em processos de desenvolvimento 
endógeno, apoiando os agricultores familiares e demais públicos 
descritos anteriormente, na potencialização do uso sustentável 
dos recursos naturais; 

c) adotar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, 
estimulando a adoção de novos enfoques metodológicos partici-
pativos e de um paradigma tecnológico baseado nos princípios 
da Agroecologia; 

d) estabelecer um modo de gestão capaz de democratizar 
as decisões, contribuir para a construção da cidadania e facilitar o 
processo de controle social no planejamento, monitoramento e 
avaliação das atividades, de maneira a permitir a análise e melhoria 
no andamento das ações; e, 

e) Desenvolver processos educativos permanentes e conti-
nuados, a partir de um enfoque dialético, humanista e construtivista. 

Além dos princípios mencionados, outras compreensões 
complementares são vivenciadas ao longo dos anos pelos coopera-
dos que fazem parte das cooperativas de ATER representadas pela 
CENATER consideram que a extensão rural planejada localmente, a 
partir das famílias, das comunidades rurais e de suas organizações 
e desenvolvida através de redes da agricultura familiar, gera opor-
tunidades e melhora a qualidade de vida das famílias rurais mais 
empobrecidas. O envolvimento das famílias no planejamento das 
ações e a execução articulada destas ações garantem mais acesso 
as políticas publicas locais, desperta para a valorização e produção 
de alimentos consumidos na propriedade, gera mais renda, esti-
mula à participação nas organizações e dinamiza a construção do 
conhecimento agroecológico.

Para esse planejamento participativo a CENATER tem 
adotado quatro instrumentos metodológicos básicos: a) Plano de 
vida e produção familiar; b) Plano grupal (das mulheres, de produção 
de hortaliças, de feirantes, etc.); c) plano de desenvolvimento da 
comunidade ou assentamento rural; e, d) Plano de ATER Agroe-
cológica municipal.

Uma ação que deriva dos planos principalmente comunitá-
rios e municipais tem sido a formação de redes locais contemplando 
o conjunto de organizações cooperativadas ou não com atuação 
nesse espaço. As redes locais aproximam as pessoas, oportunizam 
o diálogo e fortalecem as relações como um todo. A Extensão Rural 
desenvolvida em rede é condição chave para a universalização dos 
conhecimentos, para a transição agroecológica e para a inclusão 

das famílias mais empobrecidas nos processos de desenvolvimento 
local. A articulação das entidades locais em rede contribui para o 
empoderamento da base e conseqüentemente torna o estado 
mais sensibilizado às demandas populares. Uma ou outra entidade 
sozinha, até promove, mas não massifica a construção desses 
conhecimentos. 

Os instrumentos metodológicos apontados acima 
contribuem duplamente ao permitir por um lado a participação 
democrática das famílias rurais e suas organizações e por balizar e 
orientar os Agentes de ATER nas suas funções junto a essas famílias.  
A grande maioria dos agentes de ATER e profissionais que atuam 
junto à agricultura familiar têm dificuldades de encaminhar proces-
sos, nesse sentido os instrumentos metodológicos que orientem os 
planejamentos, desde o plano da família, do grupo, da comunidade 
ou mesmo em nível municipal, favorecem a compreensão e facilitam 
o desenvolvimento das práticas de extensão.

 OBJETIVOS DAS COOPERATIVAS DE ATER 
ASSOCIADAS À CENATER

Ao analisarmos o cooperativismo de ATER preconizado 
pela CENATER estamos necessariamente adentrando num diálogo 
direto com a economia solidária, principalmente pelo fato de este 
modelo cooperativista fazer parte orgânica dessa organização 
denominada Unicafes que tem suas ações focadas nesse rumo. 

Assim consideramos conveniente abordar algumas consi-
derações sobre e “economia solidária” como geradora de trabalho e 
renda, e não "emprego" e renda.  Conforme diferencia o autor acima, 
emprego pressupõe subalternidade, hierarquia e verticalização, 
enquanto trabalho para a Economia Solidária significa autogestão, 
propriedade coletiva dos meios de produção, decisões coletivas, 
horizontalidade, associações e cooperativas populares, empode-
ramento e emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Nesse sentido, as Cooperativas de ATER exercem a função 
de transformar as relações de trabalho, colocando os agricultores 
como sujeitos da própria história para decidir sobre suas formas 
de viver, produzir e comercializar os frutos de seu trabalho com 
autonomia.

Com essa linha de raciocínio, as cooperativas de ATER asso-
ciadas a CENATER Paraná definiram alguns objetivos que orientam 
suas ações. Entre eles, destacam se: a) Articular redes a partir das 
comunidades rurais, municípios, regiões e Estado; b) Representar 
os interesses das associadas em instâncias nacionais, estaduais, 
regionais e municipais; c) Realizar e intermediar, quando necessárias, 
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parcerias, convênios e contratos com entidades públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, para atender as necessidades das asso-
ciadas; d) Estimular o cooperativismo como instrumento integrador 
de ações de diferentes atores sociais e de diversas políticas públicas, 
em consonância com o desenvolvimento e a diversidade institucio-
nal de uma agricultura familiar sustentável;  e) Promover formação 
e capacitação para as os diretores das cooperativas singulares 
pertencentes à Central bem como para seus cooperados; f) Atuar 
de forma articulada com os ramos pertencentes  a Unicafes e suas 
filiadas. g) Trabalhar no sentido de promover o desenvolvimento 
sustentável e agroecológico tendo como metodologia a visão sis-
têmica das UPVF (unidade de produção e vida familiar); h) Orientar 
técnica e socialmente para que se atue melhoria da qualidade de 
vida dos agricultores familiares.

Desafios e perspectivas do cooperativismo de ATER 

Em nível de governo federal a aprovação da Agência Nacio-
nal de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), indica que 
certamente novos prestadores de serviços deverão emergir. Ou 
seja, à diversidade de prestadores de serviços deverá corresponder 
a emergência de uma diversidade de demandas inclusive das pró-
prias organizações de agricultores, como as nossas cooperativas 
da agricultura familiar.

  Considerando Extensão Oficial cada vez menos valorizada 
pelos governos estaduais – sempre pressionados por contratações 
para as áreas da saúde, educação e segurança – e relegando a 
contratação de pessoal para a extensão rural que em muitos es-
tados – como no Paraná – está passando a fazer parte do quadro 
geral do funcionalismo publico, começa este modelo de extensão, 
perder autonomia e assim também eficácia. 

Em nível municipal a Extensão Rural é insignificante e em 
média os municípios do Paraná aplicam menos de 2% de seus 
orçamentos nestes serviços. Desenvolvem algumas ações pontuais 
como campanhas de vacinação, preenchimento do Bloco de Produ-
tor e algumas questões ambientais, mas muito mais por força das 
leis estaduais e federais ou por denúncias, do que por iniciativa local. 
Consideram os prefeitos de que serviços de Assistência Técnica para 
os pequenos é obrigação da “EMATER” e para os médios e grandes, 
as agropecuárias, revendas de insumos agrícolas e cooperativas 
comerciais resolvem. 

Quanto a recursos destinados diretamente por governos 
estaduais, não se deveria esperar muito mais do que contribuições 
pontuais. De outra parte, seria já um grande avanço, se os governos 

estaduais deixassem de disputar recursos federais e municipais 
para a manutenção de suas próprias estruturas de extensão rural. 
As leis estaduais de ater que estão sendo aprovadas são neces-
sárias na medida em que os estados decidam operar de modo 
semelhante ao governo federal. Mas para se evitar ações paralelas 
aos do governo federal, os estados deveriam integrar recursos ao 
fundo estadual que por sua vez seriam repassados a municípios, 
consórcios, territórios e organizações da agricultura familiar. Com 
relação aos municípios, assim como as entidades, deveriam estes 
contribuir com contrapartidas, físicas ou financeiras em medida es-
tipulada pelos próprios projetos a serem financiados com recursos 
dos fundos estaduais. 

São esses alguns passos que ao que se sugere aqui, estão 
ou deverão ser dados no curto e médio prazo. O importante é olhar 
o futuro de forma prospectiva. Certamente a mudança vem e de 
modo mais radical do que poderia se imaginar até pouco tempo. 
Pensar como deverão ficar as Emater no organograma dos gover-
nos estaduais é fundamental. Certamente deixarão gradualmente 
de ser empresas públicas, mas – no processo de reforma do estado 
brasileiro – o melhor enquadramento da extensão rural oficial, não 
seria sua transformação em autarquia pública, mas sim, em funda-
ções publicas de direito privado, garantindo assim maior autonomia. 
No entanto, ainda falta uma regulamentação federal para se definir 
quais são os setores que podem ou não operar por este modo. 

Espera-se que os elementos aqui levantados e abordados, 
contribuam para o debate das mudanças institucionais pelas quais 
passa a extensão rural pública. Outras contribuições devem se 
somar e são bem vindas. 

Em suma, dentro dessa nova institucionalidade dos 
serviços de ater que vem emergindo, uma Extensão Rural plural 
e descentralizada, deverá propiciar a multiplicação de projetos 
de assessoramento continuado criando oportunidades para os 
profissionais realizarem um trabalho que lhes permita superar os 
limites do assessoramento esporádico.

CLÉMENT PAUL DE LANNOY

Engenheiro Agrônomo, Instrutor 
de Cooperativismo pelo SERT/
UNICENTRO, Especialista em 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
(UTFPR), Mestre em Agroecologia 
(UNIA – Espanha). Diretor e fundador 
da COOPERPINHAS
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Desempenho de 
semeadoras em 
lavouras comerciais 
de soja 

Na operação de semeadura, vários são os fatores que 
influenciam o desempenho das semeadoras, tais como qualidade 
da semente, cobertura vegetal, tipo de solo, umidade do solo e 
velocidade de deslocamento. Outro aspecto importante refere-se 
aos resíduos vegetais sobre o solo. Segundo Mahl (2006) quando 
o corte da vegetação é deficiente pode ocorrer um acúmulo de 
material vegetal nos sulcadores, interrompendo o fluxo dessa entre 
os componentes da semeadora, ocasionando embuchamentos e 
impedindo o deslocamento do conjunto, além de gerar problemas 
na deposição de sementes e fertilizantes e interferir negativamente 
na germinação das plântulas.

Nesse contexto, este estudo avaliou o desempenho 
operacional de16 semeadoras-adubadoras utilizadas no plantio 
da cultura da soja em lavouras comercias no município de Santa 
Izabel do Oeste – PR, safra 2014/2015. 

A profundidade máxima de sulco e o volume de solo 
mobilizadoforam determinados com o auxílio de um perfilômetro. 
Para avaliar a distribuição longitudinal das sementes, foi utilizado 
a metodologia descrita por Kurachi et al. (1989) (Tabela 1). Foram 
analisados os espaçamentos entre 20 sementes, em 3 pontos de 
coleta para cada máquina.

A quantidade de palha sobre a superfície do solo variou 
de 2.946 a 6.680 kg ha-1. Verificou-se que 93% das propriedades 
apresentavam quantidade inferior 6,0 t ha-1, que segundo Alva-
renga et al. (2001), seria o ideal para se ter uma boa cobertura do 
solo em sistema de plantio direto.

As condições de umidade do solo durante os plantios 
variaram entre 23,33 a 30,16%. O ideal para plantio é que o mesmo 
esteja no estado de consistência friável, que de acordo com Araújo 
& Casão Júnior (2001), caracteriza-se na prática quando os agrega-
dos são facilmente rompidos em frações menores e ao comprimir 
entre os dedos não ocorre a aderência do mesmo e a palhada é 
cortada de maneira eficiente, não sendo forçada para o fundo do 
sulco pelo disco de corte e ao mesmo tempo não forme torrões 
de maneira excessiva a prejudicar o aterramento das sementes. 

Verificou-se que todos os operadores possuíam mais de 10 
anos de experiência na operação de plantio, porém, nenhum tinha 
realizado treinamento específico para desempenhar tal atividade. 

Com relação às máquinas (Figura 1A) observou-se a pre-
sença de seis marcas (Massey Fergunson, Planti Center, Metasa, 
Kuhn, Sfil e Stara), com sete modelos diferentes. A preferência 
dessas marcas pelos produtores rurais se deve em sua grande 
maioria pela presença de revendas e assistência técnica locali-
zadas na região.

Distribuição das semeadoras-adubadoras de acordo com as marcas utilizadas 
pelos agricultores (A) e tempo de uso (B).
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Com relação ao tempo de serviço verificou-se que a maioria 
das semeadoras-adubadoras (69%) estavam entre 8 a 12 anos de 
uso (Figura 1B). Os proprietários dessas máquinas relataram que 
pretendem trocá-las por uma mais nova, porém, o alto custo dessas 
ainda é um problema, tendo em vista que são pequenos e médios 
produtores, que necessitam de crédito e com condições atrativas 
para seu pagamento.

Três máquinas apresentaram o sistema pantográfico nas 
linhas de plantio e as demais, o sistema pivotado. O sistema panto-
gráfico estava presente nas semeadoras mais novas (menos de 4 
anos de uso). Esse sistema apresenta como principal característica a 
maior movimentação da unidade de semeadura, o que proporciona 
melhor uniformidade da profundidade de semeadura em terrenos 
com superfície irregular, porém, apresenta como desvantagem o 
maior custo de aquisição. 

Com relação ao mecanismo de abertura do sulco para 
deposição do adubo (Figura 2A), verificou-se a presença de 4 
tipos, sendo estes: disco duplo, disco ondulado, guilhotina e haste 
afastada. Foi possível observar a preferência dos produtores pela 
haste, pois acreditam que esta promove melhores condições para 
o desenvolvimento da cultura, como por exemplo, melhor enraiza-
mento, em relação ao disco duplo. Os produtores que utilizavam o 
sistema de guilhotina e disco ondulado, buscavam uma alternativa 
semelhante a haste para trabalhar em profundidade, evitando o 
arranque de pedras presentes nas lavouras e uma menor demanda 
de potência do trator. 

Já, a opção pelo disco duplo se dá em virtude de alguns 
agricultores não acreditarem em benefícios da utilização da haste, 
ou devido às condições de palhada sobre o solo não permitirem 
a utilização destas.De acordo com Casão Junior & Siqueira (2006), 
a utilização de discos duplos promove menor revolvimento do 
solo, mantendo a palhada sobre o mesmo, além de necessitar de 
menos potência do trator e provocar menos embuchamentos, 
porém, não possuem capacidade de se aprofundar em solos com 
problemas de compactação, podendo depositar o fertilizante 
junto com a semente e prejudicar a germinação e emergência 
das plântulas.

Mecanismos de abertura de sulco para distribuição de adubo (A) e desem-
penho das semeadoras-adubadoras quanto a distribuição longitudinal de 
sementes de soja (B).

Outro aspecto interessante observado é com relação 
aos tipos de rodas compactadoras presentes nas semeadoras, 
sendo identificado a presença de modelos, dos tipos “V” e roda 
lisa. A roda compactadora tem a finalidade de compactar o solo 
no sulco de semeadura de maneira a permitir melhor 
contato da semente com o solo (Silva et al., 2006). 
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Segundo Casão Junior & Siqueira (2006) as rodas em “V” 
quando em curva podem deslocar-se da linha de semeadura, 
compactando de maneira incorreta, já as rodas lisas podem em 
solos úmidos provocar o selamento superficial do solo. Os autores 
sugerem a utilização de rodas cônicas revestidas de borracha 
como uma alternativa as rodas lisas, porém, foi verificado, que 
em condições de solo úmido esse tipo de roda compactadora 
também provoca os mesmos problemas da roda lisa, uma vez que 
a aderência do solo em seu sulco, anula o seu benefício.

Todas as máquinas utilizavam o mecanismo dosador de 
sementes de disco aveolado horizontal. Esse mecanismo é o mais 
utilizado para o plantio da soja, embora apresente desempenho 
inferior quanto a distribuição das sementes, apresentando maiores 
percentuais de espaçamentos falhos e/ou duplos, quando compa-
rado ao sistema de distribuição a vácuo. O alto custo do sistema 
a vácuo tem inviabilizado a aquisição por parte de pequenos e 
médios produtores. 

A velocidade de plantio variou de 5,67 a 7,80 km h-1, com 
a melhor distribuição de sementes sendo obtida na menor veloci-
dade. Onze semeadoras tiveram distribuição normal das sementes 
(Figura 2B),com 50 a 75% de espaçamentos aceitáveis, sendo 
considerado como desempenho regular, segundo metodologia 
proposta por Tourino & Klingensteiner (1983). Quatro semeadoras 
foram classificadas com desempenho bom, por distribuir de 75 a 
90% das sementes corretamente espaçadas.

Nenhuma das semeadoras apresentou desempenho 
considerado ótimo com mais de 90% das sementes espaçadas 
corretamente, sendo que uma semeadora apresentou desem-
penho insatisfatório, com 45% de espaçamentos aceitáveis, no 
entanto, esta semeadora trabalhou em velocidade de 7,0 km h-1, 
acima do recomendado Embrapa (2010) que fica entre 4,0 e 6,0 
km h-1, para semeadoras com dosadores do tipo mecânico.

O sistema de abertura de sulco do tipo guilhotina propor-
cionou maior revolvimento solo, com 235,53 m³ ha-1, seguido pelas 
máquinas que utilizavam a haste sulcadora(177,37 m³ ha-1), disco 
ondulado (102,22 m³ ha-1) e disco duplo (65,19 m³ ha-1) (Figura 3A).
Um parâmetro que interfere no volume de solo mobilizado está re-
lacionado com a geometria da ponteira, ou seja, quanto mais larga, 
maior será o volume mobilizado (Dugato et al., 2015), o que explica 
o volume de solo mobilizado pelo sistema de guilhotina utilizado, 
uma vez que o produtor utilizava uma ponteira com asas laterais.

A guilhotina é um mecanismo onde a haste sulcadora 
fica junta ao disco de corte. Esse mecanismo segundo Santos et 
al. (2008), exige uma menor força na barra de tração do que o 

sistema de haste afastada, porém, normalmente trabalha em pro-
fundidades menores do que a haste, mas superior ao disco duplo.

Ao analisar a profundidade de trabalho (Figura 3B) em 
função do tipo de sulcador verificou-se que a haste e a guilhotina 
obtiveram maior profundidade de trabalho, alcançando 9 cm em 
média, seguindo do disco ondulado e por último o disco duplo.

Volume de solo mobilizado(A) e profundidade de sulco (B) de acordo com o 
mecanismo de abertura de sulco para deposição do adubo.

Essa maior profundidade pode proporcionar melhor 
ambiente para o desenvolvimento radicular, sendo que quando 
utiliza-se hastes, em função da maior profundidade de trabalho, 
os efeitos da deficiência de água para germinação e emergência 
de plantas são menores durante veranicos (Siqueira, 2008), e de 
acordo com Berto et al. (2010), quando o trabalho é realizado por 
haste sulcadora, proporciona-se maior profundidade de trabalho 
e mobilização do solo, que poderá auxiliar no rompimento da 
camada compactada superficial.

CONCLUSÕES

As semeadoras que utilizavam o mecanismo de abertura 
do sulco do tipo haste promoveram maior volume de solo mo-
bilizado e profundidade de sulco em relação aos sulcadores do 
tipo disco duplo. 

O desempenho das semeadoras-adubadora quando a 
distribuição das sementes em sua grande maioria foi considera-
da regular, sendo os melhores resultados obtidos nas menores 
velocidades de trabalho. A velocidade de plantio ficou acima dos 
6,0 km h-1, velocidade considerada ideal para o plantio da soja. 

RODRIGO BERGER DA SILVA

Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - CREAPR 107168_D, 
Campus Pato Branco – UTFPR-PB 
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PROFISSIONAL, O SEU VOTO FAZ A DIFERENÇA!

VISITE O PORTAL DO CREA DO SEU ESTADO
E SAIBA ONDE E COMO VOTAR.

Serão eleitos o novo Presidente do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia, os Presidentes de Creas, os 
Conselheiros Federais dos Estados (onde houver), os 
Diretores-Gerais e os Diretores Administrativos das Caixas de 
Assistência dos  Profissionais dos Creas (Mútua).

15 DE DEZEMBRO
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Câmpus Pato 
Branco da UTFPR 
comemora 25 anos

Foi em abril de 1993 que iniciou a história entre a cidade 
de Pato Branco e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR). O que hoje é uma referência no ensino médio e superior 
na região, começou a sua caminhada conhecida por outro nome: 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, o CEFET-PR. 
Na década de 90, foi instalada a Unidade de Ensino Descentralizada 
(UNED) do CEFET-PR, em Pato Branco, com dois cursos técnicos em 
seu programa: Edificações e Eletrônica. Atualmente, a Universidade 
oferta 12 cursos de Graduação, oito de Pós-Graduação Stricto Sensu, 
seis de Pós-Graduação Lato Sensu e um curso Técnico, sendo mais 
de quatro mil alunos matriculados.

O processo de crescimento da unidade em Pato Branco 
passou diferentes momentos nessas duas últimas décadas. A pedra 
fundamental foi em 1994, quando a Fundação Superior de Pato 
Branco (Funesp), mantida pela Prefeitura Municipal foi incorporada 
ao então CEFET-PR. Com isso, a instituição ampliou a sua grade com 
os cursos de: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Letras, 
Matemática e Tecnologia em Processamento de Dados. “Fortaleceu 
os cursos oferecidos, pois viabilizou o ingresso de recursos federais 
para custeio e investimento, que permitiu melhorar a infraestrutura 
existente, principalmente equipar e construir novos laboratórios. Além 
disso, foram concursados professores e técnicos administrativos 
qualificados, que incrementaram a qualidade dos cursos”, afirma 
o engenheiro agrônomo, Doutor em Agronomia e diretor-geral da 
UTFPR – Campus Pato Branco, Idemir Citadin. Com isso, a região 
Sudoeste do Paraná passou a ter uma instituição pública federal 
atuando em dois níveis de ensino.

Em 1998, o CEFET-PR deixou de dispor de cursos técnicos 
integrados e começou a oferecer o Ensino Médio, antigo 2° grau, 
bem como o ensino na modalidade pós-médio. Em 1999, os cursos 
de Tecnologia entram no portfólio da instituição e é criado o Hotel 
Tecnológico, uma pré-incubadora com o objetivo de apoiar o de-
senvolvimento de projetos de estudantes, egressos, servidores e 
pesquisadores empreendedores. Esse processo vem se constituindo 

numa importante ferramenta para o surgimento de novos empreen-
dimentos tecnológicos para Pato Branco e região. “Temos a formação 
de recursos humanos altamente qualificados. A universidade atua 
na pesquisa tecnológica, desenvolvendo e testando novos produtos 
e processos tecnológicos, novas cultivares de espécies vegetal de 
interesse regional, mais adaptadas às condições locais de cultivo. Na 
extensão atua diretamente no setor produtivo atendendo demandas 
específicas ou projetos maiores de longo prazo na área de Energia, 
Agricultura, Informática, Construção Civil, Metal Mecânica, Química, 
Biotecnologia, entre outros”, complementa Citadin.

 

ENFIM, A UTFPR DE PATO BRANCO

Em 2005 é dado o passo mais marcante na história 
institucional que é a transformação do CEFET-PR em Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), considerada a primeira 
instituição de ensino especializada em tecnologia do país. Essa 
vertente tecnológica sempre foi característica da Instituição, com o 
incentivo a projetos de pesquisa e de extensão, com a oferta de cursos 
de graduação e pós-graduação e com uma forte interação com a 
comunidade. A partir de 2008, com a assinatura do projeto REUNI 
entre o MEC e a UTFPR, uma série de mudanças ocorreu. É o caso da 
abertura de novos cursos de graduação e da unificação na oferta de 44 
vagas semestrais/anuais por curso da matriz da Secretaria de Ensino 
Superior (SESU). Isso tudo somado aos cursos de pós-graduação 
stricto sensu, em várias áreas, de mestrado a doutorado.

 

ABERTURA AO MUNDO, MAS COM RAÍZES NA 
REGIÃO

Trabalhando em três níveis de ensino (médio, superior e 
pós-graduação), o Câmpus Pato Branco volta os seus olhos para 
o mundo. Desde 2013, atendendo ao Plano de Desenvolvimento 
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Institucional (PDI) da UTFPR, várias iniciativas de internacionalização 
vem sendo executadas. Em pleno desenvolvimento, tanto estudantes 
quanto docentes têm oportunidades de intercâmbio com países do 
Mercosul e da Europa, aprimorando os seus estudos, conhecendo 
outras culturas e realidades para, posteriormente, agirem internamente 
como agentes de transformação.

A adesão ao SISU colaborou para abrir a instituição também 
para o Brasil, um importante passo para o intercâmbio de ideias, 
informações e conhecimentos dentro do ambiente acadêmico. Isso 
garante a democratização do acesso à Universidade, bem como uma 
miscigenação de culturas, já que estudam no Câmpus alunos prove-
nientes de vários estados brasileiros, com visões de mundo diferentes 
e que acabam oxigenando o ambiente universitário e a região.

Desde o início a Universidade foi pautada pelo espírito comu-
nitário que congrega os servidores técnico-administrativos e docentes 
na construção da instituição, bem como no apoio à comunidade. 
Tanto que a UTFPR possui uma Diretoria de Relações Empresariais 
e Comunitárias (DIREC), que organiza as diretrizes de atuação junto 
à sociedade. Citadin explica que também há a prestação de serviços 
especializados e realização de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação. “Geralmente essa relação é de médio a longo prazo e prevê 
desenvolvimento de produtos e/ou processos com a participação da 
Universidade nos ganhos advindos de possíveis registros de patente. 
Nesse caso, envolve uma equipe multidisciplinar composta por profes-
sores, estudantes e técnicos administrativos”, complementa o diretor.

 

O FUTURO E AS EX-
PECTATIVAS

Em um período re-
lativamente curto, a UTFPR 
passou por inúmeras mu-

danças e conquistas que a qualificam como um pilar do ensino, conhe-
cimento e atuação na região. As suas atividades não se restringem ao 
Câmpus, diversas ações são realizadas junto a sua comunidade. Porém, 
os desafios são enormes, garante o diretor da UTFPR. “Dependemos 
diretamente das políticas e diretrizes do MEC (Ministério da Educação). 
Se a política for de fortalecimento e expansão do ensino superior públi-
co, responderemos a essa chamada com projetos regionais robustos. 
No entanto, se a política for de enfraquecimento e retração, sofreremos 
consequências diretas”, resume. Uma das soluções encontradas pela 
instituição são as parcerias com universidade e Institutos Politécnicos 
no exterior, em convênios de Dupla-Diplomação. É uma via de mão 
dupla, com o envio e recebimento de estudantes para estágios de 
um a dois anos e, ao final do curso, eles recebem dois diplomas, da 
universidade de origem e outro de onde foi feito o estágio. “Já temos 
dez acordos de dupla-diplomação assinados, nossa meta até o final 
da gestão é de termos ao menos um convênio desses moldes por 
curso de graduação”, finaliza Citadin. 

AGRONOMIA CELEBRA OS 25 ANOS  
COM SELO ESPECIAL 

O curso de Agronomia iniciou suas atividades em 
1992 na Fundação de Ensino Superior de Pato Branco (FU-
NESP), com a incorporação da entidade pelo CEFET-PR, esta 
instituição assumiu oficialmente o curso. Hoje são dois blocos 
de ensino e 17 laboratórios do Departamento Acadêmico de 
Ciências Agrárias, especializados nos diversos segmentos 
da Agronomia, além de estufas e uma área experimental. O 
quadro é composto por 34 professores efetivos, sendo 100% 
com Doutorado. Ainda possui convênios com instituições de 
pesquisa como o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
parcerias com produtores da região.

O curso já formou 686 alunos da graduação, 153 
Mestres e 32 Doutores pelo programa de Pós-graduação. Para 
o Engenheiro Agrônomo, Doutor em Agronomia e professor da 
UTFPR, Jorge Jamhour, o curso de Agronomia está integrado 
à comunidade e é de grande importância para a região. “Está 
firmemente apoiado na região, desenvolvendo pesquisas e 
tecnologias de uso científico nacional e internacional”, diz. A 
universidade possui convênios internacionais com a Marca 
(Programa de Modalidade Acadêmica Regional para os Cursos 
Acreditados em Níveis de Mercosul), o que permite o intercâm-
bio de estudantes aos países associados. Também, há uma 
parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal.

Para comemorar os 25 anos, a Agronomia da UTFPR 
lançou no primeiro semestre um concurso para a criação do 
selo comemorativo. Foi uma forma de reconhecer a importância 
do curso e sua longevidade na região. 

NÚMEROS DA UTFPR EM PATO BRANCO

• 4.125 alunos

• 12 cursos de graduação

• 8 cursos de Pós-graduação  

Stricto Sensu

• 6 cursos de Pós-Graduação  

Lato Sensu 

• 1 curso Técnico

• 426 servidores 

• 292 docentes efetivos e  

43 docentes contratados

• 97 estagiários 

• 76 funcionários terceirizados

• Área total de 517.710,85 m²

• Área construída de 52.499,86 m² 

• Área experimental de 314.352,74 m²
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ENTREVISTA

Solos do Sudoeste 
do Paraná
Peculiaridades da região com 
relação aos demais solos do Estado
A REVISTA AGRONOMIA EM DEBATE ENTREVISTOU JOSÉ RICARDO DA ROCHA CAMPOS, PROFESSOR DE GÊNESE 

E MORFOLOGIA DO SOLO DA UTFPR-PB SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS DE BASALTO E SEUS IMPACTOS 

NAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO.

AGRONOMIA EM DEBATE: O QUE OS SOLOS DO SUDOES-
TE TÊM DE PECULIARIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 
SOLOS DO PARANÁ?

JOSÉ RICARDO CAMPOS:  Às vezes não nos damos 
conta de quão complexo é o processo de transformação das rochas 
para que tenhamos o solo como a gente o vê hoje. Especificamente 
aqui na região Sudoeste, se estendendo para todo o Terceiro Planalto 
Paranaense, temos solos desenvolvidos de rochas ígneas extrusivas, 
mais especificamente, Basalto, Riolito e Riodacitos. Esta condição ge-
ológica vai ter um papel fundamental na constituição física, química e 
morfológica do solo, por exemplo: em toda esta região não é comum 
vermos solos arenosos; geralmente, os teores de argila dos solos da 
região variam entre 50 e 80%, podendo em alguns locais chegar a 90% 
de argila. Esta característica se deve a mineralogia da rocha mãe que, no 
caso específico do Basalto, é formada por minerais muito susceptíveis a 
ação da água, sendo facilmente intemperados. É importante frisar que 
quando eu uso o termo “facilmente intemperados” estou falando de 
um processo que, sob as condições climáticas atuais, pode demorar 
cerca de 100 anos para formar 1 cm de solo. 

A coloração dos solos da região também está fortemente 
relacionada a influência do Basalto na sua formação. Este vermelho 
forte e característico foi, no passado, responsável pela denominação 
de “Terra Roxa”, terminologia conhecida nacionalmente e que está 
relacionadoa aos elevados teores de ferro que faz parte da composição 
química da rocha de origem. Apesar da beleza cênica deste vermelho 
intenso, proporcionado pelos elevados teores de ferro, sob o ponto de 
vista agrícola, este pode ser um problema, uma vez que este elemento 
pode complexar com outros elementos como o fósforo tornando-o 
indisponível para as plantas. 
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AED: NA QUESTÃO ANTERIOR VOCÊ CITA TRÊS TIPOS 
DE ROCHA: BASALTO, RIOLITO E RIODACITOS. OS SOLOS 
FORMADOS POR ESTAS ROCHAS SÃO DIFERENTES?

JRC: Na pedologia, a ciência que estuda a formação dos so-
los, nós temos uma premissa que diz: “materiais de origem diferentes 
podem formar solos semelhantes”, entretanto, apesar de as três rochas 
citadas serem de origem ígnea e extrusiva, os solos formados por elas 
são bem diferentes, especialmente em relação a sua morfologia e a 
sua química. Como os teores de silício e de alumínio dos Riolitos e dos 
Riodacitos são mais elevados em relação ao Basalto, os solos desen-
volvidos por estas rochas tendem a apresentar cores mais neutras, indo 
do amarelo ao vermelho amarelado, enquanto os solos desenvolvidos 
de Basalto apresentam coloração vermelho forte, salvo os casos em 
que solo ocorrem em ambiente alagado. Quimicamente falando, solos 
desenvolvidos de Riolitos e Riodacitos apresentam, geralmente, teores 
mais elevados de alumínio que, por sua vez, é um elemento tóxico para 
plantas e precisa ser corrigido para a produção agrícola. Mas é impor-
tante destacar que as atuais práticas de correção de solos permitem 
a adequação da maioria destes, deixando-os próprios para o cultivo. 

AED: EXISTE ALGUMA DESVANTAGEM DOS SOLOS DE-
SENVOLVIDOS DE BASALTO EM RELAÇÃO A OUTROS 
TIPOS DE SOLO?

JRC: Os principais problemas apresentados pelos solos 
desenvolvidos de Basalto estão relacionados aos elevados teores de 
argila e de elementos como o ferro e o alumínio. Em relação aos solos 
argilosos, o problema mais sério é que quanto maior o teor de argila 
mais susceptível a compactação é o solo. Neste sentido, é importante 
lembrar que a compactação vai proporcionar o colapso de parte dos 
poros do solo que vai dificultar o desenvolvimento do sistema radi-
cular da planta e, consequentemente vai diminuir a produção, além 
de interferir em toda a dinâmica de gases e nutrientes no solo. Outro 
problema, já mencionado anteriormente, é que os elevados teores 
de ferro fazem com que grande parte do fósforo aplicado na forma 
de adubação seja perdido pela sua adsorção nos óxidos de ferro, de 
forma a deixá-lo indisponível para a planta. Já no caso do alumínio, este 
elemento apresenta elevada toxidez para as plantas e para se diminuir 
o seu efeito fitotóxico é necessário a aplicação de elevadas doses de 
calcário ou gesso agrícola, o que torna o processo mais oneroso.

AED: QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE CONHECER A MINE-
RALOGIA DO SOLO?

JRC: O conhecimento da mineralogia do solo é muito impor-
tante para tomada de decisão na hora de fazer a recomendação de 
adubação. Por exemplo: um solo que tem em sua constituição minerais 
como a esmectita, a clorida e nontronita, tendem a apresentar elevada 

capacidade de troca de cátions, ou seja, o potencial de perdas de ele-
mentos catiônicos tais como cálcio, magnésio e potássio para o lençol 
freático é menor. O contrário acontece com os solos que apresentam 
em sua assembleia mineralógica minerais como a hematita e a goethita 
que tendem a apresentar baixo percentual de cargas negativas, o que 
dificulta a manutenção dos elementos catiônicos ligados em suas 
cargas elétricas. É importante lembrar que hoje já temos tecnologia 
para manejar solos com as mais diferentes assembleias mineralógicas 
e temos conseguido elevada produtividade nas mais diferentes condi-
ções edafoclimáticas. Cabe ao Engenheiro Agrônomo tomar a melhor 
decisão em relação ao melhor manejo da adubação das culturas nas 
diferentes condições de campo.

AED: ATUALMENTE TEM SE FALADO MUITO SOBRE MA-
PEAMENTOS DE SOLOS. QUAL A APLICABILIDADE DESTA 
FERRAMENTA PARA O AGRICULTOR?

JRC: Primeiro, temos que entender a diferença entre mape-
amento de solos e os mapas que alguns profissionais têm feito na 
chamada “agricultura de precisão”. Mapa de solos é a representação 
cartográfica dos diferentes tipos de solos de uma área ou região. Já o 
que é realizado na “agricultura de precisão” é a análise da distribuição 
espacial de alguns parâmetros do solo, seja ele químico, físico ou 
relativos a produção. Neste último caso, de maneira geral, a prática 
tem sido muito mal vista por alguns produtores da região devido à 
falta de resultados práticos causado por erros na execução da análise. 
Muitas vezes, são realizadas milhares de análises apresentadas em 
mapas colorido e com um layout bem modernista, mas sem nenhum 
resultado estatisticamente significativo e, consequentemente, sem 
resultados práticos. Já o mapa de solos, como leva em consideração a 
posição do solo na paisagem e, consequentemente, considera questões 
como a drenagem, teor de matéria orgânica, escassez ou excesso de 
oxigênio no sistema, os resultados práticos tendem a ser muito mais 
facilmente visíveis. Diante da importância desta prática, a Embrapa em 
2016, lançou o PRONASOLOS (Programa Nacional de Solos do Brasil) 
que pretende mapear todo o território brasileiro em um prazo de até 
30 anos. É importante ressaltar que esta prática é basicamente utilizada 
para fins de planejamento e tomada de decisão, portanto, para se utilizar 
os solos com a máxima eficiência temos que conhecer o solo e sua 
distribuição especial no relevo. 
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Paisagismo e 
Floricultura

Atividade para 
o Engenheiro 
Agrônomo

A profissão de engenheiro agrônomo tem se espe-
cializado e aberto, a cada dia, diferentes postos de trabalho. 
Atualmente estes têm observado mercados promissores 
para a aplicação de seus conhecimentos em meio urbano e, 
aproveitando-se das oportunidades de um mundo globaliza-
do, realizam análises de mercado, trabalham em sofisticados 
laboratórios de genética, controlam pragas urbanas, analisam 
resíduos tóxicos, certificam alimentos, desenvolvem a silvicultu-
ra urbana, dentre outros. De acordo com as determinações do 
MEC, as diretrizes curriculares, para a formação de engenheiros 
agrônomos, incluem disciplinas voltadas ao Paisagismo, Flori-
cultura, Parques e Jardins e Arborização Urbana, reforçando, 
ainda mais, as possibilidades desses profissionais atuarem 
nos ambientes urbanos, com o oferecimento de uma ampla 
gama de serviços relacionados a esse mercado. O engenheiro 
agrônomo que se dedica à prática do paisagismo tem encon-
trado grandes oportunidades para a aplicação de seus conhe-

cimentos, uma vez que não desenvolve, apenas, a elaboração 
dos projetos paisagísticos, mas constrói a paisagem a partir da 
implantação das áreas verdes nos ambientes urbanos. Efetua, 
ainda, a manutenção dessas paisagens, com a aplicação de 
seus conhecimentos relacionados aos diferentes aspectos da 
agronomia. A Engenharia Agronômica permite o desenvolvi-
mento de estudos e conhecimentos das relações entre solo e 
ambiente e a vida que ali se desenvolve. Entretanto, a amplitude 
do conhecimento adquirido por um profissional dessa área 
atribui-lhe responsabilidade ética perante a sociedade, as quais 
vão além das implantações de lavouras e dos resultados das 
criações de animais. Esse profissional precisa compreender 
também sua função para o bem-estar e para a qualidade de 
vida de toda a sociedade. E assim tem-se observado ao longo 
do tempo a grande contribuição em qualidade embora ainda 
tímida em quantidade de profissionais dentro do contexto do 
exercício profissional no paisagismo.
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CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE E DA VEGETAÇÃO 
TRABALHADAS EM PROJETOS PAISAGÍSTICOS.

O cultivo de flores e plantas ornamentais pode repre-
sentar uma alternativa promissora de geração de renda para 
os pequenos produtores, de contribuição no desenvolvimento 
regional a partir de atividades agrícolas não tradicionais, como 
o paisagismo e a floricultura que buscam a valorização cul-
tural e social e conscientização ambiental destes pequenos 
produtores. 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO DE FLORES EM 
AMBIENTES DIFERENTES.

A floricultura muitas vezes encontra-se à margem 
da discussão como atividade econômica da agricultura, por 
envolver produtos considerados supérfluos e restritos a uma 
camada social da população de alta renda. Entretanto, exerce 
importantes funções sociais, culturais e ecológicas, além da 
econômica. A função social da floricultura refere-se à 
utilização de pequenas propriedades rurais, que muitas 
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vezes são consideradas impróprias para outras atividades 
agropecuárias, sendo uma alternativa para o pequeno produtor, 
oferecendo a possibilidade de fixar o homem do campo à zona 
rural, reduzindo o êxodo rural, assim como permite que a ativi-
dade seja familiar, por empregar pessoas de ambos os sexos e 
de todas as idades. Pelo alto valor comercial de seus produtos 
e pelo ciclo de produção das flores e plantas ornamentais ser 
relativamente curto, existe a possibilidade de um rápido retorno 
econômico, além do valor comercial dos produtos da floricultura 
ser normalmente elevado, em comparação com hortaliças e 
frutas, por exemplo.

Outra questão é a ampliação do mercado de trabalho, 
já que a floricultura necessita de tratos culturais específicos e 
constantes, que empregam grande número de indivíduos por 
área, existindo citações de que a floricultura poderá utilizar 
entre 15-30 trabalhadores/ha. Isso sem contar com os em-
pregos indiretos, que acontecem nos outros elos da cadeia, 
como produção de insumos, embalagens, mudas, substratos, 
no mercado de varejo e de atacado. Para cada R$ 1 milhão 
investido, a floricultura gera 400 novos empregos, quase quatro 
vezes mais a geração de empregos observados no agronegócio 
brasileiro como um todo. Essa mão de obra tem um melhor 
nível de qualificação se comparada com as demais atividades 
agrícolas e apresenta uma importância crescente nos processos 
de geração de valor do setor em termos nacionais. Segundo 
dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Floricultura – 
Ibraflor, o setor de flores e plantas ornamentais hoje é respon-
sável pela geração de mais de 120 mil empregos diretos, dos 
quais 48,3% alocados diretamente nas atividades de produção; 
3,3% em distribuição e logística; 42,5% no comércio varejista 
e 5,9% em funções como apoio, administração e outras. Esses 
resultados em parte podem ser explicados pelo fato de que o 
desenvolvimento da floricultura no País, quando comparado a 
outras atividades agrícolas, apresenta no geral uma alta ren-
tabilidade, associada ao rápido retorno do capital investido. O 
caráter cultural da floricultura relaciona-se com o uso de flores 
na ornamentação de diversas cerimônias, como casamentos, 
funerais, formaturas, homenagens pessoais, aniversários e 
eventos, além do uso de flores nas datas festivas importantes 
do ano: Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia 
da Secretária, Natal, Ano Novo, Finados, etc.

O paisagismo e a floricultura, por ser uma área relativa-
mente nova dentro da atividade agrícola do Estado, encontra 
vários entraves dificultando o crescimento do setor, principal-
mente em nível de mercado interno. Percebe-se a falta de tradi-

ção, de in-
formação e 
a ausência da 
visão empresarial do 
paisagismo e da floricultura 
como uma atividade lucrativa e ren-
tável em curto e médio prazo. Apenas 
recentemente o paisagismo e a floricul-
tura tem sido considerados  atividades de 
importância social e econômica no Paraná, 
existindo pouca tradição na pesquisa e no 
ensino. 

No Brasil existe elevada carência de 
pessoal especializado no paisagismo e na flori-
cultura para prestar serviços de extensão e assis-
tência técnica aos produtores rurais e profissionais 
para realizar projetos relacionados ao paisagismo. 
Esse é um dos motivos da deficiente falta de serviço 
técnico especializado na área de floricultura, faltando 
informações em fases decisivas do empreendimento, como 
planejamento, implantação e condução das culturas. execução 
de projetos paisagísticos e produção de flores. O desenvolvi-
mento de trabalhos de paisagismo na engenharia agronômica 
tem mostrado-se tímido. Acredita-se que um mercado mais 
organizado acabará por estimular os novos profissionais de 
Agronomia a se dedicarem, com mais empenho, a este campo 
de atuação profissional, levando para toda a sociedade os 
benefícios desta atividade. 



PLANTA GARDEN
Levando a beleza para  
os ambientes e eventos. 

A Planta Garden comercializa produtos 
para floricultura e paisagismo: como flores, 
folhagens, mudas frutíferas, mudas para 
jardim e arborização. Produtos de decora-
ção. Adubos, substratos, pedra decorativa. 

 Quando foi fundada em fevereiro de 1994, 
iniciou com apenas um caminhão, atenden-
do em torno de 35 floriculturas na região 
do sudoeste do Paraná e centro-oeste de 
Santa Catarina. Hoje ela tem um know-how 
de 24 anos de trabalho. 

Foi com muito trabalho, dedicação e von-
tade de acertar de toda sua equipe, que 
adquiriu uma experiência, criando uma 
logística, que hoje abastece um raio de 
300 km, atendendo o centro-oeste de Santa 
Catarina, sudoeste e sul do Paraná e norte 
do Rio Grande do Sul. 

Conta com um moderno centro de distri-
buição, com departamentos especializados 
e profissionais qualificados, com uma fro-
ta de veículos próprios, proporcionando 
qualidade, agilidade e confiabilidade na 
entrega de seus produtos. A presença de 
uma engenheira agrônoma oferece aos 
clientes a orientação técnica necessária 
e especializada, em relação aos produtos 
comercializados.

Planta Garden, levando beleza para ambien-
tes e eventos, tornou-se referência no ramo. 

www.plantagarden.com.br

@plantagarden

loja@plantagarden.com.br

Rodovia BR 158, km317,3  n. 4115

Parque Industrial  
CEP: 85.504.680F (46) 3272-1550



38     agronomia em debate • dezembro 2017

ARTIGO | Engenheiros Agrônomos: Laurês Francisco Cieslik  e Sergio Luiz Carniel

A estreita relação 
do Engenheiro 
Agrônomo com a 
cerveja

Registros remontam que há dez mil anos ocorreu 
a descoberta do processo de fermentação, fator esse que 
desencadeou o surgimento da cerveja. Não se tem ao certo a 
data, mas estima-se que há cerca de 6 mil anos, na região da 
Mesopotâmia, os sumérios tenham originado a bebida, muito 
provavelmente de forma acidental a partir de pães grosseira-
mente moídos e deixados fermentar em jarras com água.

A cerveja produzida naquela época era bem diferente 
do que geralmente encontramos hoje em dia. Era escura, forte 
e muitas vezes substituía inclusive a água, a qual na época era 
sujeita a todos os tipos de contaminação, causando diversas 
doenças à população. 

A expansão definitiva da cerveja se deu com o Império 
Romano. Júlio César era um grande admirador da cerveja, sen-
do a ele atribuída a introdução dela entre o povo da Britânia 
e os galícios, atual região da França. Foi nesta época, através 
dos gauleses, que a bebida definitivamente ganhou seu nome 
latino pelo qual conhecemos atualmente: bebida de cevada 
fermentada “cerevisia” ou “cervisia” em homenagem a Ceres, 
deusa da agricultura e da fertilidade.

Um recorte da história da bebida e 
os rumos da cerveja artesanal no 
Brasil

Após isso, já na Idade Média, os conventos assumiram 
a fabricação da cerveja que, até então, era uma atividade 
familiar. Como os monges eram os únicos que reproduziam 
os manuscritos da época, puderam conservar e aperfeiçoar a 
técnica da fabricação da cerveja. Esse processo tinha um papel 
sócio cultural, uma vez que os monges acolhiam peregrinos de 
outras regiões e sempre tinham um albergue e uma cervejaria 
disponível, a qual servia de “alimento” a todos. 

Com o aumento do consumo da bebida, os artesãos das 
cidades também começaram a produzir a bebida, o que levou 
o poder público a se preocupar com o hábito da população em 
beber cerveja. Assim, a partir do século XII, pequenas fábricas 
foram surgindo nas cidades europeias e com uma técnica 
mais aperfeiçoada, os cervejeiros já sabiam que a água tinha 
um papel determinante na qualidade da cerveja. Desse modo, 
a escolha da localização da fábrica era feita em função da 
proximidade de fontes de água livre de contaminação.

Alguns resquícios artesanais daquela época ainda hoje 
são encontrados. Mais de 300 monastérios no mundo produ-
zem e comercializam as suas cervejas, estando concentrados 
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na Europa, principalmente na Bélgica e na Alemanha. Talvez 
devido a esse cenário, em muitos países as grandes cervejarias 
tenham dado as cartas no processo cervejeiro. 

Foi justamente com o objetivo de buscar uma alterna-
tiva frente as cervejas “comuns” das grandes cervejarias que 
na década de 1980 na Inglaterra iniciou-se um movimento 
em prol da cerveja artesanal, o qual gerou em poucos anos o 
aparecimento de milhares de cervejeiros caseiros em todo o 
mundo. Estima-se que só nos EUA sejam 1,2 milhão de cerve-
jeiros (a cada 200 adultos, um é cervejeiro) e 3,2 mil cervejarias 
artesanais ativas e com mais 2 mil em implantação.

No Brasil, a cerveja artesanal veio com a imigração 
europeia, principalmente com alemães e poloneses. Com eles 
também vieram diversas receitas de cervejas e material gené-
tico de lúpulo. Após décadas de estagnação nos últimos anos, 
o crescimento das cervejarias artesanais vem sendo gritante, 
chegando em 2017 ao recorde de 610 estabelecimentos e apro-
ximadamente 10 mil cervejeiros caseiros, sendo que apenas na 
região Sudoeste do Paraná já são mais de 300. 

Mediante o “boom” da cerveja artesanal em que vive-
mos, abrem-se inúmeras vagas nas indústrias cervejeiras e nos 

institutos de ensino e pesquisa especializados no setor. Dentre 
as inúmeras possibilidades de atuação, indiscutivelmente o En-
genheiro Agrônomo desempenha papel primordial no processo 
de produção da cerveja, o qual (salvo alguns estilos específicos) 
leva essencialmente em sua formulação água, malte, lúpulo e 
leveduras. O profissional da agronomia é responsável direto no 
desenvolvimento técnico-científico e na produção de dois dos 
principais ingredientes cervejeiros, o malte e o lúpulo.   

O primeiro ingrediente a citar é o malte. O Brasil produz 
30% da cevada que consome e grande parte desta é utilizada 
para a produção de malte, o qual basicamente é utilizado pelas 
grandes cervejarias. Com o crescimento da cerveja artesanal, 
o mercado brasileiro está adaptando-se a nova realidade, 
buscando produzir também maltes especiais (são mais de 40 
tipos utilizados na fabricação da cerveja artesanal).

No melhoramento da cevada no Brasil a Embrapa é des-
taque, pois 75% da cevada cultivada no país são das variedades 
BRS da Embrapa Trigo sediada em Passo Fundo - RS, a qual tem 
o Eng. Agrônomo Euclydes Minella como responsável, 
sendo referência nacional no melhoramento da cultura. 
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No estado do Paraná temos o privilégio de ter a maior 
maltearia da América Latina, a Cooperativa Agrária Agroindus-
trial, que produz aproximadamente 25% do malte utilizado pelo 
mercado brasileiro, contando com uma produção de 350 mil 
toneladas/ano. Além dos Engenheiros Agrônomos de campo, 
dois colegas estão à frente da pesquisa na empresa, o Eng. 
Agrônomo Noemir Antoniazzi e o Eng. Agrônomo Dr. Eduardo 
Stefani Pagliosa. Tais profissionais veem contribuindo de forma 
efetiva com o crescente aumento de produtividade da cultura, 
cuja média brasileira era de apenas 1670 kg/ha no ano de 1985, 
sendo que na região de atuação da empresa chegou na safra 
passada a 5500 kg/ha.

Além da cevada, outro ingrediente que possui grande 
relação com o Engenheiro Agrônomo é o lúpulo (Humulus 
lupulus). Essa planta tem sua origem na Europa e trata-se de 
uma trepadeira perene e dioica, na qual apenas as flores das 
plantas femininas são utilizadas na produção de cerveja. Essas 
flores são responsáveis pelos variados aromas e sabores da 
cerveja, podendo variar de 2 a 18% de teor de alfa-ácidos (que 
confere o amargor), beta-ácidos (qualidade antisséptica) e 
contendo ainda resinas, óleos essenciais e outros elementos 
químicos que contribuem com a estabilidade microbiológica e 
físico-química da bebida.

As primeiras referências ao cultivo do lúpulo remontam 
ao século VIII e IX no distrito de Hallertau na Alemanha. Com 
o desenvolvimento do comércio e das trocas por via marítima, 
não demorou muito até que o lúpulo chegasse a Inglaterra 
e, alguns anos mais tarde nas primeiras colônias na América 
do Norte. Por centenas de anos o lúpulo permaneceu sem 
melhoramento genético, fato este alterado devido a evolução 
tecnológica e a expansão da indústria cervejeira em todo o 
mundo, principalmente pela crescente demanda dos Estados 
Unidos por lúpulos mais aromáticos. Tal advento contribuiu para 
origem de centenas de novas variedades, tendo contribuição 
direta dos Engenheiros Agrônomos neste processo.

Os maiores produtores de lúpulo são os EUA, a França, 
a Alemanha, a República Tcheca e a Eslováquia. No Brasil por 
muito tempo não houve interesse de autoridades, pesqui-
sadores e da grande indústria cervejeira na produção ou na 
busca de variedades adaptadas ao nosso clima, tanto é que 
se importa hoje em torno de 4 mil toneladas por ano, com um 
custo aproximado de R$ 200 milhões. 

Tal cenário, mesmo muito recente (precisamente ape-
nas 8 anos atrás), vem sendo alterado devido ao empenho de 
cervejeiros artesanais, os quais muitas vezes se transformam 
em agricultores/pesquisadores e já estão colhendo ótimos 
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resultados de produção e qualidade em várias regiões brasi-
leiras. Já ocorrem no país cruzamentos de lúpulos argentinos 
com lúpulos americanos (variedades em fase de testes), além 
do reconhecimento da cultura e a possibilidade desde o início 
de 2016 do registro das cultivares pelo MAPA.

Além de contribuir para uma escola cervejeira local, 
variedades “caseiras” apresentam seguramente melhor quali-
dade em relação aos lúpulos importados utilizados no Brasil, 
principalmente porque os embalados na forma de pellets 
muitas vezes chegam velhos e oxidados, geralmente oriundos 
de sobras de safras passadas (2 ou mais anos). O segundo 
ponto é que os cones frescos mantém suas propriedades 
(resina, óleos essenciais e demais componentes) quase que 
na sua forma integral.

Por esses motivos no Sudoeste do Paraná, além da 
produção caseira de flores para fabricação da cerveja, há tam-
bém trabalhos iniciais de pesquisa como o do Eng. Agrônomo 
e professor da UTFPR Dr. André Pellegrini, o qual testa quatro 
variedades no município de Dois Vizinhos - PR e também o Eng.  
Agrônomo M.Sc. Laurês Francisco Cieslik que a dois anos testa 
e avalia a adaptação e produção de 12 variedades no município 
de Francisco Beltrão - PR.

Essa possibilidade de termos em curto espaço de tempo 
variedades de lúpulo adaptadas a nossa região encanta os 
amantes de uma boa cerveja e também traz consigo uma enor-
me responsabilidade de cunho técnico. Para isso vislumbra-se o 
apoio e a parceria de órgãos oficiais do governo, universidades 
e entidades afins locais, haja visto a grande possibilidade de 
agregação de renda para nossos agricultores, em especial aos 
da agricultura familiar.

No Sudoeste do Paraná outro profissional que atua de 
forma efetiva no mercado cervejeiro é o Eng. Agrônomo Sérgio 
Carniel, que colabora na divulgação da cultura do lúpulo e da 
produção da  cerveja artesanal  pois  seus filhos Guilherme e 
Aline Carniel  são proprietários  o Empório Viena em Francisco 
Beltrão. A loja é especializada em produtos cervejeiros, fazendo 
a ponte da cadeia produtiva até as panelas dos cervejeiros 
caseiros, além de promover cursos e fomentar encontros entre 
os cervejeiros.

Muitos colegas Eng. Agrônomos da região já “entraram” 
neste mundo cervejeiro e estão produzindo ou irão produzir em 
breve as suas cervejas. Citamos alguns nomes que conseguimos 

localizar que produzem suas cervejas artesanais caseiras: Lau-
rês Francisco Cieslik, Lucas Fernando Cieslik, André Pellegrini, 
Jean Carlo Possenti, João Paulo Fedrigo, Everlon Gaspareto, 
Carlos Muller (mestre cervejeiro), Giovani Benin, Ricardo Maron-
gon, Diego Czervinski, Marcelo Labs, Marcos Furlan e Serenei 
Gregolo. Já fizeram recentemente curso de produção de cerveja: 
Luiz Carniel, Lilian Furlan e Valdemir Gnoatto. Outro profissional 
que atua em prol da cerveja e o Professor Eng. Agrônomo M.Sc 
João Marchi da UTFPR de Francisco Beltrão, orientador na área 
de instalações e fluxo de produção.

Que esse momento promissor, instigue e atraia cada 
vez mais colegas de profissão para o fantástico mundo da cer-
veja artesanal, seja na pesquisa, no repasse de conhecimentos 
aos produtores, no cultivo de insumos cervejeiros, criando sua 
própria cerveja ou então no simples brindar de uma bebida de 
qualidade com os amigos.

LAURÊS FRANCISCO CIESLIK 

SERGIO LUIZ CARNIEL

Eng. Agrônomo M.Sc. 
Laurês Francisco Cieslik 

Presidente da Associa-
ção dos Engenheiros 
Agrônomos de Francisco 
Beltrão - PR

Eng. Agrônomo Sergio 
Luiz Carniel

EMATER Francisco 
Beltrão - PR
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AEAPB - Uma 
história de quase 
50 anos de luta

Aproveitando o momento em que a AEAPB está publi-
cando sua revista técnica Agronomia em Debate para divulgar as 
ações de interesse dos profissionais da região Sudoeste do PR, 
resolvemos trazer para divulgação um pouco da nossa história, que 
consta inicialmente da fundação da Associação de Engenheiros 
Agrônomos do Paraná – Núcleo Regional Sudoeste em 31 de 
agosto de 1968, com sede em Francisco Beltrão, tendo como 
primeiro Presidente o Engenheiro Agrônomo Airton Luiz Empinatti. 

Em 20/11/1970 e 02/10/1972 o Núcleo Regional Sudoeste 
escolheu seus novos Presidentes, tendo assumido os cargos, 
respectivamente, os Engenheiros Agrônomos Celso Brum e Celso 
Novita.

Após alguns embates políticos, em 24/11/1973, a sede da 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná – Núcleo 
Regional Sudoeste é transferida para Pato Branco, assumindo-a, 
como Presidente, o Engenheiro Agrônomo Agostinho de Freitas. 
No entanto, a referida Associação mantém suas bandeiras de 
lutas destinadas a atender os interesses de todos os Engenheiros 
Agrônomos da região Sudoeste do Paraná.

Findo o primeiro mandato em Pato Branco, por duas vezes 
consecutivas, em 07/04/1976 e 25/11/1978, assume a Presidência 
da Associação o Engenheiro Agrônomo Carlos Scipioni, passando 
o mandato, em 09/11/1980, para o colega Gervásio Kramer.

Em 04/12/1982 assume como presidente o Engenheiro 
Agrônomo Orley Jair Lopes, de Francisco Beltrão. Nessa época 
o número de engenheiros agrônomos em toda a região, para 
atender uma agricultura regional que avançava tecnologicamente, 
aumentava a produtividade dos cultivos, diversificava e ampliava 
a produção, era de 153 profissionais.

A questão da Terra na região teve um papel tão importante 
nesta época que, organizado pela Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná – Núcleo Regional Sudoeste, no período 
de 25 a 27/07/1984, é realizado, em Pato Branco, o V Congresso 
Paranaense de Engenheiros Agrônomos. Este congresso reuniu 
cerca de 600 profissionais que mostraram a força da categoria, 
discutindo temas importantes para a Nação como a Reforma 
Agrária. O eixo central desse congresso foi “Terra, Vida e Trabalho”.

Com essa demonstração de força e organização dos 
Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, em 31/10/1984 o Núcleo 
Regional Sudoeste é desmembrado e é então fundada a Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos do Paraná – Núcleo Pato Branco, 
tendo como Presidente o Engenheiro Agrônomo Carlos Scipioni, 
que permaneceu por dois mandatos.

A reunião de fundação da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná – Núcleo Pato Branco, anotada no Livro 
de Atas em 31 de outubro de 1984, registra a eleição e posse da 
diretoria e mostra a preocupação com a representação profissional 
estar mais presente na região de Pato Branco.  Participaram da 
reunião de fundação do Núcleo 57 membros fundadores, conforme 
descreve a Ata.

Em 05/11/1988 o Engenheiro Agrônomo José Maria Vicente 
Rodrigues assume a Presidência da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná – Núcleo Pato Branco, e na linha sucessória, 
em 06/10/1990 assume a Presidência o Engenheiro Agrônomo 
Gilberto Scipioni, assim permanecendo até que uma nova mudança 
na estrutura associativa toma corpo.

AEAPB
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Em 1994, o Núcleo de Pato Branco da Associação de 
Engenheiros Agrônomos do Paraná alterou sua nominata para 
AEAPB – Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, 
tendo então nova Diretoria eleita registrada em Ata própria.

Esta nova mudança – e que permanece até os dias atuais 
– tem início em 08/04/1994 com a fundação da Associação dos 
Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) e aprovação do 
seu Estatuto. Atualmente a AEAPB abrange quatorze municípios 
e conta com mais de 300 profissionais atuando nesta área de 
abrangência.

Entre os principais objetivos da AEAPB, registrados em 
Estatuto, estão a promoção do aprimoramento, desenvolvimento 
e a valorização profissional do Engenheiro Agrônomo, através do 
pleno exercício da profissão, da fiel execução e aprimoramento 
das leis específicas e em vigor e do respeito aos ditames do 
Código de Ética Profissional; propugnar pela maior participação e 
representatividade da categoria agronômica nas políticas do setor 
produtivo, junto aos órgãos e escalões decisórios e no processo de 
desenvolvimento da Região, do Estado e da Nação. Contribuir para 
o aperfeiçoamento do ensino agronômico; lutar contra qualquer 
forma de discriminação do Engenheiro Agrônomo no exercício da 
sua profissão; defender a correta remuneração profissional e pelo 
salário mínimo profissional.

O primeiro Presidente da AEAPB, eleito em Assembleia 
Geral, em 1994, foi o Engenheiro Agrônomo Carlos Scipioni, já de 
longa história na militância agronômica. Scipioni permaneceu na 
Presidência até junho de 2010, totalizando 16 anos de serviços pres-
tados a AEAPB. Na madrugada do dia 06/06/2010 Pato Branco 
e região acordaram perplexos com a notícia do seu falecimento.

 Ato contínuo, conforme o Estatuto da AEAPB, em julho 
de 2010 o então Diretor Administrativo, Engenheiro Agrônomo 
Luís César Cassol, assumiu o cargo de Presidente da AEAPB com-
pletando o mandato desta Diretoria, que se encerrou em maio de 
2011.

Entre as lutas dos anos 1990 uma delas merece des-
taque especial, pois a categoria agronômica regional, 

em Assembleia Geral, se mostrou descontente com a 
autorização para abertura do Curso de Agronomia, à 

época ofertado pela Fundação Municipal de Ensino 
Superior de Pato Branco (FUNESP). Entendiam 

os Agrônomos que o curso não possuía os 
requisitos mínimos para formar profissionais 

de qualidade. Apesar das manifestações 
o curso iniciou em 1992 e, em 1994, 

passou para a responsabilidade do então Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), hoje Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Apesar das divergências iniciais, desde a incorporação da 
FUNESP pelo CEFET-PR, a AEAPB passou a se constituir numa 
grande aliada para a consolidação do Curso de Agronomia, que 
recentemente completou 25 anos, tendo papel decisivo na cap-
tação de recursos junto à empresas e prefeituras da região que 
resultaram na doação de vários equipamentos e implementos 
agrícolas. Além disso, a AEAPB foi muito importante nas negocia-
ções com a Prefeitura Municipal de Pato Branco e que resultaram 
na doação de uma área experimental de 30 hectares localizada à 
três km da Instituição, em 2007.

No ano de 2010, durante a realização do jantar em come-
moração ao Dia do Engenheiro Agrônomo, uma homenagem foi 
realizada aos familiares do ex-presidente, com a designação de 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO CARLOS SCIPIONI no registro do 
imóvel da sede campestre adquirida em 1984. Esta conta com uma 
área de três hectares, registrada na Matrícula 43.393 do Primeiro 
Ofício do Registro Geral de Imóveis. No local foi construído um 
salão social, um campo de futebol suíço, iluminado e cercado de 
alambrado, além de uma casa para caseiro. Também foi instalado 
um parquinho infantil com brinquedos diversos e cancha de bocha 
e uma grande área verde constituindo-se num belo espetáculo 
localizado às margens da BR 158, km 528, saída para Coronel Vivida.

 Entre 06/2011 a 05/2017, por três mandatos consecu-
tivos, esteva na Presidência da AEAPB o Engenheiro Agrônomo 
Clodomir Luiz Ascari. Durante esse período foram realizados vários 
eventos técnicos destacando-se os workshops sobre mofo branco 
(2011), as culturas do trigo (2012), milho e feijão (2013) e soja (2014). 
Também foram promovidos workshops sobre resistência de 
plantas daninhas (2012) e manejos fitossanitários (2015), além de 
um curso teórico-prático sobre conservação de solos, em parceria 
com a Embrapa/Trigo (Passo Fundo, RS), em 2016.

Além disso, a gestão do Presidente Ascari também ficou 
marcada pela realização do XVII Congresso Paranaense de Enge-
nheiros Agrônomos, em Pato Branco. Este congresso, realizado 
entre os dias 03 a 05/08/2016, teve como tema “O Engenheiro 
Agrônomo e a Segurança Alimentar”, reunindo cerca de 350 
profissionais em torno de três eixos temáticos: agroindústria; boas 
práticas na produção e; sustentabilidade agropecuária.

Desde Abril de 2017 a AEAPB é presidida pelo En-
genheiro Agrônomo Edson Roberto Silveira que junto com 
sua Diretoria, participou da organização da Feira do Conhe-
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cimento e criou a Revista Agronomia em Debate, dando espaço 
para publicações relevantes na área agronômica.

Nessa história de quase 50 anos certamente foram muitos 
os Engenheiros Agrônomos que contribuíram para o desenvolvi-
mento regional. Nos dias atuais a região Sudoeste do Paraná é 
bastante diversificada e produtiva, tendo no setor primário a sua 

base de desenvolvimento, com destaque para culturas como a 
soja e o milho, com rendimento médio superior a 3,5 mil e 10,5 mil 
quilos por hectare, respectivamente. Outro ponto forte da região é a 
integração lavoura-pecuária, sendo a bacia leiteira que mais cresce 
no estado do Paraná praticamente duplicando a sua produção 
na última década, e a avicultura, sendo a região maior produtora 
de frangos de corte do Brasil, além da horticultura, responsável 

Ata da fundação do Núcleo  

dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco e eleição da diretoria

Aos 31 dias do mês de Outubro de 1984, com início às 20h30, realizou-se na sede do CREA na cidade de Pato Branco, sita à Rua Cara-

murú n. 10, Assembleia para fundação do Núcleo dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco e eleição de sua diretoria. A assembleia, com 57 

engenheiros agrônomos presentes foi aberta por Carlos Scipioni que destacou a necessidade da formação do Núcleo de Pato Branco e da tomada 

de espaço na sociedade e a busca da unidade da classe agronômica. Em sequência procedeu-se a auto apresentação dos participantes da assembleia 

e dos componentes da única chapa concorrente à eleição. Ato contínuo, Carlos Scipioni solicitou que a comissão eleitoral constituída por Edgar 

Elio Pott, Valdir Suchard e Luiz André Zanette providenciassem o início dos trabalhos da votação. Realizada a votação procedeu-se a contagem 

dos votos que apresentou como resultado a eleição da chapa postulante à direção do Núcleo na gestão 1984/1986. A diretoria eleita ficou assim 

composta: Presidência-Carlos Scipioni; Vice presidência de Relações Públicas-José Luiz Vinha; Vice presidência de Política Profissional-Luiz Felipe 

de Campos Castilho; Vice presidência de Assuntos Técnicos- Jairo Kroeff Borges; 1ª. Secretaria – Florindo Luiz Castoldi; 2ª. Secretaria- Odenath 

R. Ferreira da Silva; 1ª. Tesouraria- Ely da Costa Martins; 2ª. Tesouraria- Abrelino Antonio Miozzo; Departamento de Meio Ambiente- Ilário 

João Caglioni; Departamento Técnico- Miguel Belmonte Júnior; Departamento de Assuntos Ligados à Pesquisa- Celso Ari Palagi; Departamento 

de Assuntos Ligados ao CREA- João Carlos Diel; Departamento de Sindicato- Luiz Gaspar Coitinho; Departamento Social- Luiz Fernando 

Schuchowski; Departamento de Esportes- Neri Lorenzetti e Luiz André Zanette; Departamento de Dados e Assuntos Econômicos- Adolfo A. 

Droppa; Conselho Fiscal Efetivos – Luiz A. Lorenzoni, Hélio de Carli e Pedro Anselmo Metzen; Suplentes – Vaine Freitas de Souza, Edunizetti 

Luis Vespero e Edi Luiz Peron. Já empossado o presidente agradeceu o prestigiamento e a confiança depositada na diretoria e manifestou-se sobre 

a proposição de trabalho do Núcleo observando a ênfase no aspecto do aperfeiçoamento técnico embasado na necessidade regional e solicitou à 

assembleia sugestões e propostas de atividades a desenvolverem-se pelo núcleo. Atendendo à solicitação, o colega Ilário propôs o direcionamento 

dos trabalhos do núcleo para a pequena propriedade, culturas de subsistência e a orientação da remuneração dos serviços agronômicos em crédito 

rural em função do nível de produção e não nas taxas fixas atualmente em vigor. Valdir sugeriu a criação de um departamento jurídico no núcleo; 

João Carlos observou a necessidade de aumentar-se o vínculo do engenheiro agrônomo com o agricultor através do uso dos meios de comunicação 

e uma reciclagem na conscientização profissional e no receituário agronômico; Ceni sugeriu o empenho da classe para a colocação de engenheiros 

agrônomos nas carteiras agrícolas das agências bancárias, criticou a comissão de agricultura por não ter engenheiros agrônomos e propôs maior 

participação política dos profissionais da agronomia; Luiz Fernando solicitou o esforço da classe para a colocação de colegas nos departamentos 

de parques e jardins das prefeituras, sugeriu contatos com o Banco Central visando melhorar o crédito rural e propôs a presença de um técnico em 

crédito rural e proagro no ciclo de palestras; Scipioni manifestou-se sobre a possibilidade de conseguir-se a presença de um técnico francês em 

administração rural no ciclo de palestras; Wellington propôs contatos com empresas para o fornecimento de estágios a formandos; Miguel sugeriu 

a criação de bolsa de empregos e palestras sobre crédito rural em épocas pré-safras; Ely manifestou a necessidade de fazer-se frente à ação política 

dos técnicos agrícolas; Cunha observou a inviabilidade de palestras sobre crédito rural devido sua frequente variação e que o técnico tem a obrigação 

de conhecer o Manual de Crédito Rural por conta própria; Ronaldo salientou que o engenheiro agrônomo e o produtor devem conhecer seus direitos 

e deveres; Mario sugeriu a presença de autoridade do Banco Central para expor as linhas mestras da política agrícola; Lorenzoni manifestou-se em 

favor da existência de um representante do núcleo para levar à sociedade o pensamento da classe; Balbinot sugeriu a criação de atividades para os 

familiares em dias de assembleia; Renato Novaes sugeriu reunião com comerciantes esclarecendo a lei de agrotóxicos e ética profissional; Jairo 

manifestou a necessidade de uma maior aproximação com a imprensa; Pott propôs o aproveitamento de técnicos regionais no ciclo de palestras 

e Peron sugeriu o envio a todos os colegas da lista de endereços dos componentes do núcleo de Pato Branco. Após a manifestação da assembleia 

foram discutidas críticas sofridas pela classe no episódio da transferência de técnicos agrícolas da Acarpa e foi exposto o posicionamento da Acarpa 

pelo colega Jairo. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada pelo presidente que solicitou a lavratura da presente ata que após lida e 

aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. 

Presidente Carlos Sciponi e Secretário Florindo Castoldi
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pela grande diversificação de produtos e com elevado potencial 
de crescimento.

Todo esse trabalho é coordenado pela Federação dos 
Engenheiros Agrônomos do Paraná (FEAPr), que congrega 19 
associações no Estado, entre elas a AEAPB. Por sua vez, além 
do apoio da FEAPr, as atividades realizadas pela AEAPB contam 
com o apoio imprescindível do CREA-PR, de empresas nacionais 
e multinacionais, do Curso de Agronomia da UTFPR e Mater Dei 
e das prefeituras municipais, entre outras. 

No decorrer destes anos diversas ações foram realizadas 
com muito esforço, organização e espírito coletivo entre os asso-
ciados, entre as quais destacam-se a aquisição de uma área rural 

com edificação da Sede Campestre e, recentemente, da Sede 
Social junto à Sociedade Rural.

Em 2014 a Sociedade Rural, sob a presidência do Enge-
nheiro Agrônomo Vicente Lúcio Michaliszyn, ofereceu uma sala em 
comodato para a instalação da sede social da AEAPB, buscando 
aproximar as entidades representativas da produção agropecuária, 
como o núcleo de criadores de cavalo crioulo, de gado angus e dos 
médicos veterinários. Assim então foi feito e surgiu, sob a coorde-
nação do então Presidente Clodomir Luiz Ascari da AEAPB, a sede 
social que hoje é muito utilizada para as reuniões da Diretoria, para 
palestras e pequenas confraternizações no local, com capacidade 
para 50 pessoas, com instalação de multimídia. 

Ata da fundação da  Associação dos Engenheiros Agrônomos de  Pato Branco-PR/AEAPB

Aos 8 dias do mês de Abril de 1994 com início às 20h, realizou-se na sede social da Associação dos 
Engenheiros Agrônomos do Paraná – Núcleo de Pato Branco-PR, sita a rodovia BR 158, km 528, a Assembleia 
Geral Extraordinária para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, conforme edital de convocação: 1. Fundação da 
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco-PR, 2. Aprovação dos Estatutos, 3. Eleição da diretoria. 
Dando início o presidente Carlos Scipioni fez breve relato do porquê da fundação da referida associação e em ato 
contínuo passou ao item um da ordem do dia, Fundação da A.E.A. de Pato Branco, sendo aprovada por unanimidade 
a criação da nova associação.2-Aprovação dos Estatutos: aprovado por unanimidade na sua forma original. 3-Eleição 
da diretoria: foi apresentada chapa única para a eleição da diretoria da associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato 
Branco-PR, sendo eleita por unanimidade, ou seja, 23 colegas em pleno gôzo dos seus direitos. Diretoria Executiva: 
Diretor Presidente – Carlos Scipioni, Diretor Técnico – Clodomir Ascari, Diretor de Política Profissional – Rudmar 
Luiz P. dos Santos, Diretor Administrativo – José Maria V. Rodrigues, Diretor Adjunto Administrativo – Sidnei A. 
Toledo Martins, Diretor Financeiro – Jairo Kroeff Borges, Diretor Adjunto Financeiro – Vilmar José Barzotto, Diretor 
de Esportes – Amauri Stival, Diretor Social – Rubens Cheron, Conselho Fiscal Titulares – Augustinho Zucchi, Valdir 
Miranda Suchard, Leonir José Presotto, Suplentes – Marcos Aurélio Caldart, José Pedro Franco, Helio de Carli. Co-
missão de Ética Titulares – Luiz Gaspar Coitinho, Eliane Lopes, Enio Michelotti e Suplentes – Almir Antonio Gnoatto, 
Juvaldir Sbeghen, Vicente Lucio Michaliszyn, os membros fundadores que também assinam a presente Ata. Nada 
mais havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada pelo presidente Carlos Scipioni, que solicitou a 
lavratura da presente Ata que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e secretário José Maria V. Rodrigues.
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AEAPB premiada no 
10º Ciclo do PCQ

A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Bran-
co (AEAPB) participou no final de outubro do 10º Ciclo do Prêmio 
Crea de Qualidade – PCQ, com cerimônia realizada no em Foz do 
Iguaçu, após o 43º Encontro Paranaense de Entidades de Classe.

O prêmio é organizado em ciclos de duração anual, que 
iniciam no mês de outubro e seguem até o mês de setembro do 
ano seguinte. As entidades se inscrevem e recebem a equipe de 

auditores do Crea-PR, que avalia 11 critérios: Sistema de Gestão, 
Atuação Junto ao Sistema Confea/Crea, Qualificação Profissional, 
Ambiente Associativo, Ética  Profissional, Políticas Públicas, Comu-
nicação, Liderança, Responsabilidade Administrativa,  Sustentabili-
dade e Cidadania, e Inovação e Resultados.

A AEAPB CONQUISTOU O PRÊMIO DE RESPON-
SABILIDADE ADMINISTRATIVA.

Entidade reconhecida no quesito Responsabilidade Administrativa





                                 

Atividades AEAPB - 2017

 Viagem técnica a Londrina
 
 Agronomia em Debate – 4 eventos realizados no ano
 
 Elaboração de revista técnica Agronomia em Debate – 3 edições no ano
 
 Presença na ExpoRural, com workshop sobre Mercado de Grãos de Grandes Culturas      
      
 Jantar comemorativo alusivo ao Dia do Engenheiro Agrônomo
 
 lll° Simpósio Paranaense de Fruticultura
 
 Apoio à  Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (FEA-PR)
 
 Participação na 74ª Semana O�cial da Engenharia e da Agronomia/Soea (Belém) e 
     no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia (Fortaleza)
 
 Conquista do Prêmio de Responsabilidade Administrativa – 10° PCQ do Crea-PR

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco - AEAPB

Informe Publicitário

AEAPB

(46) 3223.4974

R. Benjamim Borges dos Santos, 1121 | Bairro Fraron Pato Branco – PR | 85.503-350

www.facebook.com/Associação-dos-Engenheiros-Agrônomos-de-Pato-Branco

aeapb-pb@hotmail.com


