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EDITORIAL

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

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

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

O conteúdo apresentado aqui pela Associação dos Enge-
nheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB)  permeia temas 
que com certeza engrandecerão ainda mais sua atuação 
como profissional.   

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

Boa leitura!

Engenheiro Civil Ricardo Rocha 
Presidente do Crea-PR

No dia 12 de Outubro comemoramos o dia nacional do engenheiro agrônomo, 
e  junto com esta data estaremos em 31 de outubro deste ano completando 35 
anos da Associação de Engenheiros Agrônomos do Paraná – Núcleo de Pato 
Branco (Fundada em 31/10/1984), que dez anos após, em 08 de abril de 1994 
mudou sua denominação para Associação dos Engenheiros Agrônomos de 
Pato Branco. Vale lembrar que anteriormente em 31 de agosto de 1968 houve 
a criação do Núcleo Sudoeste da Associação dos Engenheiros Agrônomos do 
Paraná, que mais tarde, em 1984 desmembrou-se em núcleos de Pato Branco 
e de Francisco Beltrão.

Mas, mais que comemorar aniversário de fundação, queremos sim comemorar a 
trajetória de lutas e de trabalhos efetuados em prol da classe agronômica, nestes 
anos todos. Atualmente temos realizado várias atividades em prol do conhecimen-
to, da valorização profissional e ética do engenheiro agrônomo, todos os anos, 
como o congresso paranaense de agronomia, simpósios, workshops, palestras 
técnicas nas diversas áreas do conhecimento, viagens técnicas para estações de 
pesquisa da Embrapa, Iapar e Itaipu Binacional e finalmente um grande projeto 
que vem divulgar tudo isso e propagar o nome da AEAPB no cenário estadual 
que é a Revista Técnica da AEAPB, denominada “Agronomia em Debate”.

Na edição anterior mostramos que existem muitas oportunidades ao profissional 
de agronomia e é preciso estar atento às transformações que estão ocorrendo na 
mobilidade e conectividade, para atender de modo eficiente consumidores mais 
exigentes e seletivos, na produção de alimentos, fibras e energia.

Nesta edição reforçamos a questão da importância do desenvolvimento de 
técnicas e atividades no tocante ao uso e manejo do solo e à rotação de cul-
turas, contribuindo para reforçar a necessidade do uso de técnicas que visam 
a conservação e manutenção das características químicas e físicas do solo e 
também contribuindo para evitar ou amenizar problemas de pragas, doenças 
e plantas daninhas. 

Boa 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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Diversificação de 
culturas e a busca por 
modelos de produção 
sustentáveis e 
intensificados

ARTIGO | Por Ricardo Beffart Aiolfi
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Nesse momento, de planejamento para a adoção de 
um determinado modelo de produção, é necessário refletirmos 
a respeito da interação que existe entre todos os componentes 
dos respectivos modelos. Se pensarmos em um modelo agrícola, 
teremos efeitos de interação entre os componentes Solo – Planta 
– Atmosfera. Se considerarmos um sistema integrado de produ-
ção agropecuária, as interações se dão entre os componentes 
Solo – Planta – Animal – Atmosfera.

A compreensão das interações entre os componentes 
dos diferentes modelos possibilita a exploração dos sinergismos, 
que ocorre quando os efeitos combinados de dois ou mais fatores 
é maior que a soma dos efeitos individuais. A partir disso será 
possível a adoção de modelos de produção mais sustentáveis 
com maior intensificação.

No contexto conservacionista do solo, um modelo de 
produção mais intensificado representa uma estratégia de uso da 
terra que permite a otimização dos recursos disponíveis. Isso está 
diretamente relacionado ao manejo do solo que, quando bem 
executado, permite maior ciclagem de nutrientes, maior aprovei-
tamento da radiação da radiação solar, além de outros fatores. 
Para que este modelo, intensificado, seja possível, a adoção de 

uma prática denominada de Pousio Zero é fator determinante.

O Pousio Zero, também denominado por técnicos e pro-
dutores de desseque-plante, preconiza a manutenção de plantas 
crescendo e se desenvolvendo sobre o solo todos os dias do 
ano. Enquanto estiver ocorrendo a colheita de uma determinada 
cultura, um novo cultivo deve estar sendo instalado. De mesmo 
modo, objetiva-se ter o menor período possível entre a desse-
cação de plantas de cobertura ou pastagens e a semeadura do 
próximo cultivo. Essa estratégia otimiza a utilização dos nutrientes 
que serão disponibilizados ao solo a partir da decomposição dos 
resíduos orgânicos bem como otimiza o recurso solo.

Considerando o exposto até aqui, façamos uma reflexão 
da sustentabilidade e da intensificação dos atuais modelos de 
produção. Basta dar uma volta pelo campo para perceber que o 
solo não está coberto com plantas vivas ou mortas o tempo todo. 
A diversificação de cultivos tem sido deixada de lado. Enfrentamos 
sérios problemas com erosão, resistência de plantas daninhas, 
pragas e doenças e, além disso, as produtividades não estão 
aumentando significativamente nos últimos anos. Mas como é 
possível adequar os modelos de produção para que sejam 
sustentáveis e intensificados?

A CADA NOVA SAFRA OS PRODUTORES RURAIS SE DEPARAM COM AS MESMAS INDAGAÇÕES: 

Como será o 
planejamento 
para esse ano?

Como faremos o 
controle de pragas, 
doenças e plantas 

daninhas?

Qual será o custo 
de produção?

Será que vai 
chover o 

suficiente?

Qual será a 
melhor cultivar?

E a adubação?
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Antes de mais nada, o pilar na busca desses modelos 
de produção é a adoção do sistema plantio direto. Lembrando 
que a palavra sistema remete a um conjunto de elementos 
organizados e em equilíbrio (dependente das interações entre 
os componentes do sistema). O sistema plantio direto apresenta 
algumas premissas, que quando não seguidas a rigor, acabam por 
quebrar o equilíbrio entre os componentes. Essas premissas são:

 Revolvimento do solo apenas na linha de semeadura;

 Manutenção do solo coberto durante o ano todo;

 Adoção de práticas mecânicas para controle das perdas 
de solo e água;

 Rotação e diversificação de culturas;

 Rotação de princípios ativos de agrotóxicos;

 E o manejo adequado das pastagens, nos casos de sistemas 
integrados de produção agropecuária.

Em específico ao tema deste artigo, quais seriam as vanta-
gens da diversificação de culturas nos modelos de produção 
sustentáveis e intensificados?

 Melhorias nos atributos físico-hídricos, uma vez que com 
a diversificação haverá uma maior exploração do solo pode 
diferentes sistemas radiculares das plantas, favorecendo uma 
melhor estabilidade de agregados, o que favorece tanto a 
aeração quanto a retenção de água ao solo. Além de que, 
assim que as raízes se decomporem, serão formados canais 
que irão favorecer o crescimento e desenvolvimento do 
sistema radicular dos cultivos subsequentes.

 Melhorias nos atributos químicos, visto que quando há 
diferentes espécies se desenvolvendo sobre o solo ao longo 
do ano agrícola, haverá maior ciclagem de nutrientes bem 
como maior geração de cargas elétricas no solo, provenientes 
da decomposição dos resíduos orgânicos.

 O maior aporte de resíduos orgânicos com diferentes com-
posições bioquímicas favorece uma maior biomassa além da 
proliferação de uma maior diversidade de organizamos no 
solo, o que irá contribuir significativamente com a ocorrência 
de um maior número de reações no solo.

 A diversificação contribui na redução da infestação de 
plantas daninhas e também de pragas e doenças, através da 

quebra dos ciclos de vida desses organismos.

 Além de tudo, a diversificação tem vantagens econômicas. 
Quanto mais diversificado o modelo de produção, menor os 
riscos com variações mercado, o que garante uma determi-
nada estabilidade financeira ao produtor.

De acordo com essas vantagens, podemos concluir 
que a diversificação auxilia na promoção da qualidade do solo, 
que significa a capacidade que o solo tem de funcionar dentro 
dos limites de um determinado ecossistema, sustentando o 
rendimento biológico, mantendo a qualidade do ambiente e 
promovendo a saúda tanto de plantas quanto de animais. 

Para que a diversificação de culturas de concretize não 
há outra alternativa a não ser o planejamento! É necessário 
arquitetar o melhor arranjo de cultivos possível, considerando 
primeira e segunda safra. Não faltam alternativas de espécies 
a serem cultivadas, o que falta é o posicionamento correto de 
cada uma delas, o que deve levar em consideração a escolha de 
cultivares, época de semeadura, adubação, entre outros fatores.

Por fim, nos perguntamos: É possível adequar o sis-
tema de produção para que seja sustentável e intensificado? 
Prontamente a resposta é sim! Esse é o grande desafio da 
agricultura moderna, aliar sustentabilidade e intensificação com 
a lucratividade. Temos todas ferramentas disponíveis. Precisamos 
apenas criar a condição de equilíbrio para os componentes dos 
sistemas. 

ARTIGO | Por Ricardo Beffart Aiolfi
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Rotação de culturas, 
qualidade do solo 
e sustentabilidade 
agropecuária

ARTIGO | Por Adriel Ferreira da Fonseca
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A demanda atual por produtos agropecuários tem 
aumentado constantemente, visando atender aos frequentes 
incremento nos padrões de qualidade de vida das pessoas. 
Isso tem demandado (i) adoção de estratégias eficientes 
de uso e manejo de solo e água; (ii) manejo integrado de 
pragas, doenças e plantas daninhas; (iii) emprego de insumos 
modernos e que ocasionam o mínimo de impacto ambiental; 
(iv) uso de genótipos modernos; (v) combinações do uso 
de microrganismos benéficos, reguladores de crescimento 
vegetal e bioestimulantes nos sistemas de produção agrícola; 
(vi) utilização de máquinas e equipamentos modernos, devi-
damente integrados às tecnologias digitais e com alto grau 
de automação; (vii) gestão da informação; (viii) mão-de-obra 
qualificada na propriedade rural; (ix) pesquisa, inovação, difu-
são de tecnologia, assistência técnica e extensão rural de alto 
nível voltados à agricultura tanto empresarial quanto familiar.

 Na atualidade, o produtor rural tem à sua dispo-
sição excesso de informações e, evidentemente, necessita 
de orientação do profissional engenheiro agrônomo para a 
tomada da melhor decisão do ponto de vista técnico, eco-
nômico e ambiental. Todavia, nem sempre esses quesitos 
são considerados igualitariamente, devido às circunstâncias 
de mercado das comodities agrícolas, variação cambial, 
preferência de cultivo de determinada espécie vegetal em 
detrimento à outra, busca por ganhos financeiros com menor 
quantidade de horas trabalhadas ao longo do ano, dentre 
outros fatores. Nesse caso, um dos primeiros preceitos não 
considerados tem sido a rotação de culturas.

 Quando a rotação de culturas não é empregada 
de forma adequada, ocorre, em curto prazo, aumento de 
pragas, doenças e plantas daninhas nas lavouras, deman-
dando maiores doses de defensivos agrícolas por área e/
ou uso de ingredientes ativos que causam maior impacto 
ambiental. Concomitantemente, há mudanças expressivas 
nos atributos químicos, físicos e biológicos do solo, o que 
resulta em alteração na ciclagem dos elementos no agros-
sistema, diminuição nos estoques de matéria orgânica e 
menor eficiência de uso dos nutrientes pelas plantas. Como 

Por Adriel Ferreira da Fonseca | ARTIGO

resultado, maiores doses de fertilizantes minerais são de-
mandadas para manutenção dos rendimentos. Ainda, do 
ponto de vista de energia, o sistema fica mais distante do 
equilíbrio, ocasiona maior impacto no ambiente de produção 
e, a priori, é insustentável em longo prazo.

 Por outro lado, se há adequado planejamento e 
utilização de rotação de culturas nos sistemas de produção 
agrícola, são observados benefícios diretos e indiretos, tais 
como: (a) aumento da qualidade e resiliência do solo; (b) 
estímulo à ciclagem biogeoquímica, menor dependência 
de fertilizantes minerais e aumento da eficiência de uso dos 
nutrientes; (b) diminuição das quantidades de defensivos 
agrícolas utilizadas ao longo do ciclo das culturas; (c) produ-
ção agropecuária mais sustentável, sobretudo, pautada nas 
práticas de Agricultura Conservacionista (AC) e Agricultura 
de Baixo Carbono (ABC). 

A introdução de leguminosas e brássicas nos 
sistemas de rotação de culturas, em geral, proporcionam 
benefícios à qualidade do solo e reduzem as quantidades 
de nutrientes minerais aportados na cultura subsequente 
gramínea (por exemplo, milho). Todavia, essa estratégia pode 
resultar, em algumas situações, problemas fitossanitários à 
principal cultura produtora de grãos – soja. Então, pesquisas 
são necessárias para introduzir e viabilizar maior número 
de espécies de importância agronômica nos sistemas de 
produção agropecuária, no intuito de facilitar planejamento e 
adoção de sistemas mais complexos de rotação de culturas.

Benefícios dos sistemas de rotação de culturas, 
utilização de adubos verdes e estratégias de uso e manejo 
do solo normalmente não são observados em curto prazo. 
Nesse caso, estudos de médio e longo prazos são requeridos 
e, evidentemente, governam o entendimento dessas práticas 
sobre a sustentabilidade agropecuária. 

Destaca-se que o Estado do Paraná foi líder nas 
atividades de pesquisa e difusão de tecnologias relaciona-
das à adubação verde, rotação de culturas, AC e uso 
e manejo do solo, nos anos 1980. Porém, na última 
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década, a busca por maior facilidade e o estabelecimento 
de prioridades equivocadas resultaram em sérios prejuízos 
advindo de problemas de erosão e degradação de solo, 
poluição de cursos de água com fertilizantes, defensivos 
agrícolas e resíduos agroindustriais, dentre outros problemas 
(Figuras 1, 2 e 3).

Sem dúvida, o planejamento inadequado de uso 
das terras e o manejo errôneo do solo representam, na 
atualidade, as maiores parcelas de prejuízos à agrope-
cuária paranaense. Visando amenizar esse problema, em 
curto-médio prazo, e resolvê-lo de forma efetiva, em longo 
prazo, instituições públicas e privadas se uniram. Neste caso, 
destacam-se Sistema FAEP, Fundação Araucária, Universida-
des Públicas e Privadas do Estado do Paraná, IAPAR, Instituto 
Emater, Fundações de Pesquisas, Núcleo Estadual Paraná 
da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (NEPAR-SBCS), 
e outros parceiros (tanto do Estado do Paraná quanto de 
outras unidades da federação e do exterior). Na atualidade, 
essa rede compreende o maior número de pesquisadores 
no país que estão focados no estudo do uso e manejo do 
solo e da água (Figura 4). Os resultados desse projeto da-

rão subsídios para as agências reguladoras/fiscalizadoras 
atuarem os produtores que descumprirem os preceitos e 
recomendações agronômicas, e haverá maior desperta-
mento no tocante à importância do tema em questão para 
formação e reciclagem de conhecimentos dos engenheiros 
agrônomos.

Salienta-se que, neste documento, não foi objetivo 
esgotar o assunto por meio de revisão extensiva sobre o 
tema uso e manejo do solo. Bibliografias recentes aborda-
ram com profundidade esse tema no país (Manejo e con-
servação do solo e da água), bem como as particularidades 

ARTIGO | Por Adriel Ferreira da Fonseca

Figura 1. Efeitos da compactação do solo resultando na ocorrência de 
erosão em sulcos. Créditos: Pott (2019).

Figura 4. Vista aérea das Megaparcelas do Projeto de Conservação 
do Solo da Rede de Agropesquisa em Guarapuava – PR, coordenado 
pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Créditos: 
Pott (2019).

Figura 2. Consequências da gradagem em área de plantio direto, re-
sultando na desagregação do solo, erosão e acúmulo de sedimentos. 
Créditos: Pott (2019).

Figura 3. Problemática da compactação do solo e escoamento superficial 
após intensa precipitação pluvial. Créditos: Pott (2019).
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práticas para o Estado do Paraná (Manual de manejo e 
conservação do solo e da água para o Estado do Paraná). 
O escopo deste texto foi trazer à tona preceitos básicos 
da engenharia agronômica no sentido de despertar o pro-
fissional quanto às seguintes questões: (a) necessidade de 
mudança na maioria dos sistemas vigentes de produção 
agropecuária empregados no Estado, pois as práticas de 
AC não estão sendo aplicadas conforme recomendadas; 
(b) atenção para os efeitos, em médio e longo prazos, das 
suas decisões técnicas, e ainda, que estas deverão visar 
uma atividade agropecuária de menor impacto e mais 
sustentável; (c) necessidade de a sociedade valorizar o 
produtor rural que pratica AC; (d) em caso de eventual 
insucesso da atividade agropecuária no Estado, bem como 
de imposições de barreiras comerciais advindo de impacto 
ambiental inaceitável, as consequências negativas se es-
tenderão desde a arrecadação do Paraná até o respeito 
inerente à profissão do engenheiro agrônomo.

É fato que os agropecuaristas não somente produ-
zem fibras, energia, madeira, alimentos e outros produtos 
agropecuários (matéria-prima), gerando empregos e rique-
za no campo. Adicionalmente, quando adotam práticas de 
AC, os agropecuaristas se constituem em “produtores de 
água de boa qualidade, alimentos saudáveis e nutritivos, 
além de oportunizar investimentos e empregos nas áreas 
de turismo rural, ecoturismo e outras atividades pertencen-
tes ao setor terciário”. Sem dúvida, o papel do engenheiro 
agrônomo é essencial junto ao produtor rural, para a sus-
tentabilidade do negócio.

Muito se tem discutido, particularmente nos últimos 
meses, sobre os insumos modernos na agropecuária. Por 
questões ideológicas e manejo inadequados dos insumos 
modernos, parte da população tem discriminado o mo-
delo de produção agropecuária imperante. Por questões 
políticas, ideológicas e econômicas, muitos produtores e 
técnicos tem defendido inquestionavelmente o modelo 
amplamente adotado no país. Há, portanto, um embate 
improdutivo e com déficit de bom senso. Todavia, o modelo 
de produção agropecuária a ser adotado no país deve estar 

devidamente pautado nos resultados de pesquisas bem 
conduzidas em longo prazo e experimentação agronômi-
ca com rigor técnico e científico. A partir disso, deve-se 
elaborar leis plausíveis de serem executadas e ocorrer a 
valorização de produtores e profissionais competentes. 
Sem essas premissas, o país está fadado ao fracasso, seja 
em curto prazo ou nas décadas vindouras. Como dizia 
Franklin D. Roosevelt “uma nação que destrói seu solo 
destrói a si mesma”. 

ADRIEL FERREIRA DA FONSECA
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Potencial de 
rendimento 
da soja

RENDIMENTO POTENCIAL X POTENCIAL  
DE RENDIMENTO

O rendimento potencial (RP) da soja é, conceitual-
mente, geneticamente determinado, ou seja, é o máximo de 
rendimento que seria obtido se todos os genes com efeito 
benéficos à cultura pudessem ser expressos em sua plenitude. 
Já o potencial de rendimento (PR), ou rendimento atingível, é a 
fração do RP resultante da interação genótipo x ambiente, com 
a minimização dos efeitos negativos dos estresses bióticos e 
abióticos, explica o professor Giovani Benin. 

Estudos indicam que o PR da soja pode ser superior ao 
constatado em pesquisa e lavouras do Brasil e do mundo, e que 
o principal fator limitante é a perda das estruturas reprodutivas. 
No estádio fenológico R2 foram constatados RP de 200 a 300 
sacas/ha (VENTIMIGLIA et al., 1999; MAEHLER et al., 2003). Em 
estudos mais recentes, conduzidos pelo engenheiro agrônomo 
Matheus Tonatto, na safra 2017/18 e 2018/19, no município de 
Itapejara (PR), foram obtidos, em R5.1, rendimento potencial 
superiores a 316 sacas/ha (dados não publicados).

A média mundial de produtividade de soja é de  
48 sacas/ha, sendo que a maior média global é dos EUA 
(57 sacas/ha), seguida do Brasil (53 sacas/ha) (USDA, 2019). 
Em alguns países do continente africano, a média produtiva 
não atinge 16 sacas/ha, como na Uganda e Nigéria (USDA, 
2019). Apesar das médias produtivas globais serem baixas, 
a soja tem um elevado potencial de rendimento, fato esse 
comprovado pelos recordes obtidos em concursos auditados 
no Brasil (149 sacas/ha em Guarapuava-PR na safra 2016/17 
- CESB, 2018) e Estados Unidos (192 sacas/ha em 2016 no 
estado da Geórgia).

A produtividade agrícola é incrementada quando 
são fornecidos componentes essenciais para a produção, 
de forma menos limitada, tais como disponibilidade de 
água, radiação, temperatura, melhoria da fertilidade e dos 
manejos filotécnicos. Segundo o professor Giovani Benin, é 
fundamental aliar o uso de genótipos com alto potencial de 
rendimento, adaptados e estáveis, a manejos e ambientes 
adequados, de modo que a interação genótipo ambiente 
seja otimizada.
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De acordo com Matheus Tonatto, para aumentar o 
potencial de rendimento da soja, deve-se reduzir os fatores 
limitantes do ambiente produtivo, de modo eficiente e sus-
tentável. Os pesquisadores Giovani Benin e Matheus Tonatto 
listam a seguir os principais postos-chave considerados 
pelos campeões do Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB) 
no desafio de máxima produtividade.

FATORES RELACIONADOS AOS “CASES” DE 
SUCESSO NO CONCURSO NA SAFRA 2018/2019

Conhecimento aplicado: A agricultura moderna 
demanda rápida transferência de conhecimento em toda a 
cadeia produtiva. O produtor deve receber/buscar informa-
ções de problemas imediatos e de fundamentos técnicos 
envolvidos em quaisquer das decisões que pretende tomar. 
O acesso à informação sobre os resultados das pesquisas, 
conhecimento sobre o cultivo da soja e o domínio sobre os 
fatores que impactam a produtividade, são fundamentais 
para o sucesso do cultivo.

Rotação de culturas/diversidade de espécies: 
Esta é uma das principais estratégias utilizadas pelos cam-
peões. A alternância/rotação com espécies (pelo menos 6), 
que apresentem diferentes sistemas radiculares, composição 
química da biomassa e demanda de nutrientes, contribuem 
para o incremento de matéria orgânica e melhoria da fertili-
dade do solo, além de proporcionar maior desenvolvimento 
de microrganismos benéficos, que competem e suprimem 
patógenos causadores de doenças radiculares. Esse é o 
principal fator a ser considerado para se atingir produtividade 
elevada, com rentabilidade e sustentabilidade. O uso de 
plantas de cobertura e rotação de culturas também auxilia 
na descompactação do solo, em situação de compactação 
moderada. 

Clima: A condição climática é influenciada dire-
tamente pela escolha da época de plantio (fotoperíodo, 
temperatura, precipitação e radiação). Quando a condição 
é favorável, com boa distribuição da precipitação, alta 
insolação, e temperaturas ótimas para o desenvolvimento 
da cultura, permite a obtenção de elevadas produtividades.

Genótipos adaptados e produtivos: Os atuais 
programas de melhoramento têm disponibilizado cultivares 
cada vez mais produtivas e adaptadas as diferentes condi-
ções edafoclimáticas brasileira. Observa-se que produtores 
campeões escolhem cultivares adaptados a região de cultivo, 
e com características agronômicas adequadas ao ambiente 
de produção da propriedade. Na sequência, os manejos são 
implementados no sentido de minimizar os fatores limitantes 
a expressão do rendimento potencial. 

Bioestimulantes e reguladores de crescimen-
to: Os campeões tem realizado uso criterioso de bioestimu-
lantes e/ou reguladores de crescimento ao longo do ciclo 
da cultura, contribuído para melhoria da arquitetura das 
plantas, garantia do equilíbrio hormonal, bem como, melhor 
adaptação às variações climáticas, e com isto, conferindo 
melhor desempenho da cultura.

Sementes e distribuição de qualidade: No 
Brasil, a tecnologia de produção de sementes de alto vigor 
vem evoluindo junto com a genética, para que cada varie-
dade possa expressar todo o seu potencial produtivo.  Os 
produtores campeões afirmam que “De nada adiantaria ter 
a melhor genética, se não apresentar uma semente com 
pureza e qualidade fisiológica adequada’’. Além disso, a se-
meadura deve ser realizada com plantadeiras corretamente 
reguladas e com baixa velocidade de plantio. A associação 
destes fatores proporciona uma melhor distribuição espacial 
das plantas (sem falhas e/ou plantas duplas), aumentando 
a eficiência do uso dos recursos disponíveis.

Fertilidade, física e perfil do solo: A avaliação 
da condição físico/química do solo é feita através análises 
criteriosas do solo e folhas (análise foliar), que determinam 
a necessidade de calagem, gessagem e nutrição (macro e 
micronutrientes), além de mostrar a necessidade de inter-
venção mecânica, no caso de compactação. 

Algumas características em comum, relacionadas 
ao perfil de solo dos campeões na safra 2018/19, são: 1) Au-
sência de impedimento físico (abaixo de 1.5 MPa) em 
toda a profundidade avaliada (60 cm). 2) Capacidade 
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de campo (retenção de água no solo) em torno de 40%. 
3) Teores nutricionais (macro e micronutrientes) ideais até 
20 cm de profundidade. 4) Ausência de alumínio tóxico 
em todo o perfil analisado (até 1,5 metros).  5) Presença de 
cálcio e boro (fundamentais para o bom desenvolvimento 
radicular) em concentrações ideais até pelo menos 120 cm. 
6) Aplicação de calcário com frequência, e gesso quando 
necessário, resultando num pH superior a 5,0 (CaCl2) e 
saturação de bases superior a 65% na maioria dos casos. 7) 
Prática de coinoculação associado ao uso de cobalto (Co) e 
molibdênio (Mo) no tratamento de sementes, V3-V4 e/ou R1.

Proteção de cultivo: Com a extensa área plantada, 
janela de plantio muito ampla e clima tropical, as lavouras 
brasileiras de soja se tornam um ambiente propício para o 
desenvolvimento de doenças, insetos e plantas daninhas. 
As áreas campeãs sempre contam com excelente manejo 
fitossanitário, resultando em uma lavoura livre da competi-
ção de plantas daninhas, pragas e doenças. Isso é possível 
através da escolha e posicionamento dos melhores produtos 
disponíveis no mercado, aliada a uma adequada tecnologia 
de aplicação. 

**Um engenheiro agrônomo deve ser sempre consul-
tado a fim de orientar corretamente as melhores tecnologias 
visando atingir altas produtividades e para a proteção da 
lavoura de maneira sustentável. 

Figura 01 – Produtividade média de soja no Brasil (dados CONAB) em 
comparação a média dos Campeões CESB entre as safras 2008/09 
a 2018/19.

*Percentagem potencial de aumento da produtividade brasileira de soja em 
comparação ao recorde de produtividade mundial.

Figura 02 – Produtividade média de soja Brasil versus recorde brasileiro 
e mundial. 
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REGIÃO PRODUTOR UF
PROD. 
ÁREA 

CONCURSO 
(SC/HA)01

BENEFÍCIO/ 
CUSTO 02

ÁREA 
CULTIVADA 
(HECTARES)

PROD. 
LAVOURA 

(SC/HA)

Irrigado/Nacional Mauricio de Bortoli RS 123,88 R$     2,70 7.340 72,60

Sul Rafael Tolotti RS 123,50 R$     2,21 1.200 70,00

Sudeste Matheus Grossi Terceiro MG 110,45 R$     2,80 285 91,00

Centro-Oeste Alexandre Baumgart GO 108,74 R$     2,20 5.200 85,70

Norte/Nordeste João Antônio Gorgen BA 96,80 R$     2,00 13.800 86,00

Tabela 01 – Produtores campeões do concurso de produtividade de soja do Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB), em cada região de cultivo na safra 
2018/19. Produtividade obtida na área do concurso e área comercial, área total cultivada, e razão
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Associativismo como 
ferramenta de 
desenvolvimento

Como enfrentar a crise financeira pela qual o país 
está passando e ao mesmo tempo dar vazão ao déficit 
habitacional brasileiro, que certamente é acima de cinco 
milhões de moradias? 

Tenho a convicção que, se grupos de empresas da 
construção civil, assim como seus profissionais, que usual-
mente competem entre si, trabalharem associativamente, 
certamente irão impulsionar o setor, marcado pelo atraso 

Como podemos impulsionar a construção civil bra-
sileira de forma a que ela saia do estágio letárgico em que 
ainda se encontra? 

Quais as ferramentas que podem ser usadas para 
que o desenvolvimento, a competitividade, a modernidade 
das novas técnicas construtivas existentes nos países mais 
desenvolvidos do mundo e a inovação possam fazer parte 
do dia a dia do construtor brasileiro?
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tecnológico, de gestão e de relações de trabalho em com-
paração aos países desenvolvidos.

Diferente do que se sabe tradicionalmente do traba-
lho das associações de classes, tanto no âmbito profissional, 
nas mais diversas categorias, bem como as associações e 
sindicatos representantes das empresas, o “trabalhar asso-
ciativamente” é muito mais amplo: é realizar atividades em 
prol do desenvolvimento de uma categoria através da troca 
de experiências de seus componentes, os quais ao invés 
de esconder informações, somam os saberes de cada um, 
a favor do conhecimento coletivo. Sempre que podemos 
agregar valor à nossa atividade através da troca de expe-
riência, crescemos como cidadãos e, como consequência 
direta, melhoramos as nossas atividades profissionais. Esta 
somatória de atitudes voltadas ao bem comum eleva de 
forma exponencial a capacidade das empresas em inovar e 
buscar soluções para seus problemas e tem como resultado 
a melhora da sua competitividade.

Mas o que é trabalhar associativamente com este 
objetivo? Acionar grupos de empresas e profissionais com o 
intuito de desenvolver melhores processos de trabalhos em 
busca da maior produtividade. Neste sentido, entre algumas 
das ações possíveis a serem realizadas, estão: 

 Elaborar e realizar programas de desenvol-
vimento humano e tecnológico, através de 
associação e troca de informações, visando 
a melhoria do desempenho das empresas 
de construção civil e seus profissionais, 
buscando a satisfação dos clientes 

 Implantar tecnologias e novos mecanis-
mos gerenciais 

 Firmar convênios de cooperação técnica 
com instituições nacionais e internacionais

 Introduzir novos procedimentos de geren-
ciamento para a resolução de problemas 
pontuais

 Buscar constantemente a inovação tão 
carente no setor 

Entretanto, como em qualquer projeto, o primeiro 
passo é conhecer a realidade em questão, realizando um 
levantamento da situação técnica e operacional das em-
presas da construção civil no âmbito de todos os estados 
brasileiros, visando ter a perfeita percepção das reais neces-
sidades destas empresas, bem como se seus responsáveis 
técnicos, para enfrentar o desafio da competitividade e da 
inovação do setor.

Para obter sucesso no desenvolvimento de um tra-
balho associativo, conforme preconizamos, seria necessário 
conhecermos bem as empresas e suas necessidades. A 
maioria das empresas brasileiras precisariam, minimamen-
te ter conhecimento das pesquisas de mercado do setor, 
poucas alinham o seu projeto individual ao que o mercado 
precisa. As questões estratégicas do setor, bem como a 
diversificação e novas tecnologias, não são enraizadas em 
nossas empresas como fator de crescimento e de competi-
tividade. Ações como a otimização de layout arquitetônico, 
coordenação entre projeto e execução (como o uso da 
plataforma BIM - Building Information Model), planejamento 
de uso de caixa, de custos e tempo, bem como a busca dos 
índices de produtividade e de gerenciamento da execução, 
não são atividades comuns a todas as empresas construtoras 
brasileiras. Temos muito a aprender, temos muito a evoluir. 

Outros fatores que poderiam ser tratados dentro 
do conceito do trabalho associativo sempre visando o 
crescimento do setor, seriam, por exemplo: cooperação 
com fornecedores, reuniões da coordenação de execução 
de obra, planejamento correto de canteiros de obras, pla-
nejamento do fluxo de materiais e de pessoal, aliados a um 
perfeito relatório de obras, além dos controles de custo, 
tempo e qualidade do serviço executado. Tudo isto com 
a supervisão e responsabilidade técnica de profissionais 
devidamente habilitados. 

Neste sentido tenho a convicção plena que o Crea-PR 
exerce um papel primordial para a elevação da competitivi-
dade do setor.  A existência de profissional acompanhando 
a elaboração dos projetos, planos de trabalhos para exe-
cução de obras e serviços e a execução propriamente dita 
no canteiro de obra e no campo de trabalho, preconiza de 
forma efetiva todo o resultado, na busca do ideal na 
prestação de serviço. Para a realização de obras e 
serviços de engenharia e agronomia com qualidade 
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dades de classes no Estado do Paraná, representando mais 
de 40% de todos os profissionais registrados no Conselho. 
Por este motivo, é evidente a importância destas entidades 
na promoção do trabalho associativo de forma mais efetiva, 
buscando o objetivo que consideramos primordial: o cres-
cente desenvolvimento profissional através dos inúmeros 
mecanismos que o Crea-PR dispõe para esta promoção. 

Somente com espírito associativo e com a união de 
esforços é que conseguiremos sair do estágio letárgico em 
que muitas de nossas empresas, profissionais e entidades 
se encontram. 

No entanto, para que isto aconteça é necessário sair 
da discussão e passarmos à ação, mas uma ação refletida, 
apoiada em pesquisa e avaliação permanente. 

ARTIGO | Por Euclésio Finatti
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e a favor do grande objetivo do Crea, que é de organizar, 
disciplinar, controlar e fiscalizar o exercício profissional, com 
o propósito final de ajudar a sociedade a ter os serviços 
prestados por estes profissionais e também pelas empresas, 
com profissionais devidamente habilitados. 

Quando olhamos o associativismo através das as-
sociações de classes vinculadas ao Sistema Confea/Crea, 
sempre avaliamos de forma positiva o trabalho efetivo destas 
entidades a favor das classes profissionais para superar suas 
necessidades e buscar sempre nelas o apoio necessário para 
desenvolvimento de seus associados. Mas isto só não basta. 

Uma entidade de classe atrai seus associados se 
prestar bons serviços a eles. Com isto chama mais profis-
sionais e a entidade cresce. Esta é a função primordial da 
entidade, ou seja, estar cada vez mais perto dos anseios e 
desejos de seus associados. O que precisamos na verdade é 
desenvolver nos profissionais o verdadeiro comportamento 
associativo que traz mais e melhor resultado: desfrutar do 
espírito associativo de forma mais completa ainda, ou seja, 
viver associativamente, proporcionando uma verdadeira 
troca de experiência entre os membros da determinada as-
sociação de classe, de modo a promover por meio delas um 
verdadeiro desenvolvimento profissional, humano e social.  

Devemos usar as formas de fomento, muito bem fo-
cadas pelo Crea-PR para as entidades de classe, de maneira 
ainda mais inteligente, visando o crescimento dos profis-
sionais e das empresas através, por exemplo, de extrair do 
conjunto de profissionais uma formatação que possa servir 
de exemplo de cada um e que estimule o crescimento de 
toda uma sociedade localizada no entorno daquela deter-
minada associação de representação profissional.  

Ao crescer associativamente, através do envolvi-
mento efetivo dos membros das associações, todos são 
fortalecidos com maiores conhecimentos e com isto podem 
demonstrar à sociedade através do resultado de seus tra-
balhos, mais assertividade, dinamismo e técnicas apuradas, 
bem como com qualidade e custos coerentes. Com isto a 
sociedade passa a reconhecer do trabalho, valorizando os 
profissionais. 

Um número significativo de associados do Crea-PR 
(cerca de 30 mil) estão espalhados pelas mais de 90 enti-





22     agronomia em debate • outubro 2019

Uma visão sobre o 
número de vagas em 
escolas de Agronomia 
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no Paraná
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A Agronomia é a ciência que estuda os três reinos, 
vegetal, animal e mineral, sua interação e aplicação para 
obter as maiores produtividades com o menor custo, preser-
vando os recursos naturais. No mundo, a Agronomia surge 
na Europa, especificamente na França, por necessidade de 
organizar a produção agrícola, já que a sociedade passava 
por um período de urbanização, e necessitava cada vez 
mais de alimento para manter a população, nestes núcleos 
urbanos. No Brasil, surge pela pressão da aristocracia que 
vinha perdendo a condição de produção, principalmente 
pela perda de mão de obra devido à abolição da escravidão 
no país, e necessitava uma solução técnica para continuar a 
produzir. A primeira escola de Agronomia no país surge em 
São Bento das Lages, interior da Bahia, em 1875. Já em 1883, 
surge a segunda Escola de Agronomia no país, localizada em 
Pelotas, Rio Grande do Sul.  A partir da criação destas duas 
escolas, outras foram sendo criadas no país, dedicadas ao 
estudo da Agronomia. 

No Paraná, a primeira Escola de Agronomia foi 
oficialmente implantada em 1918, com a criação da Escola 
Agronômica do Paraná. Com a regulamentação da profissão 
de Agronomia, ocorrida com o Decreto Federal n° 23196 de 
12 de outubro de 1933, o Estado Brasileiro passou a exercer a 
tutela sobre estes profissionais, sendo que incialmente eram 
submetidos ao Ministério do Trabalho. 

Com a Lei Federal n° 5.194/66, a tutela estatal passa a 
ser exercida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia, autarquia federal criada para registrar e fis-
calizar as atividades de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Na última década, verifica-se um grande impacto no 
que se refere ao oferecimento de vagas nas escolas de Agro-
nomia. Com isso, cresce também o número de profissionais 
registrados no Brasil, sendo que, em 2018, segundo números 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), 
este número chagava a 110 mil. O Paraná, por sua vocação 
econômica baseada na agricultura, figura entre os entes fe-
derativos que possuem mais profissionais nesta modalidade.

A EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS 
OFERTADAS NAS INSTITUIÇÕES DE  
ENSINO

Nas duas últimas décadas, o ensino superior no Brasil, 
e também no Paraná, passou por uma grande transformação. 

Entre estas transformações, está o número de Faculdades 
de Agronomia que em 2010 eram 26, número que saltou 
para 62 em 2019, elevação de 254% em apenas dez anos. 
Já o número de vagas disponíveis, que eram 2276 em 2019, 
são 45.697 neste ano. Dentre estas novas escolas, quatro 
são de cursos à distância, que representam 39.380 vagas, e 
assim podem ser acessadas em todo o Brasil.

Quando consideramos somente os cursos presen-
ciais (atualmente 58), temos 5.987 vagas, um aumento de 
278 % nestes últimos dez anos. Portanto, quase triplicando 
a oferta, para as presenciais. Isto não quer dizer que todas 
estas vagas estejam sendo preenchidas, porque em muitas 
escolas há vagas excedentes, principalmente nas privadas.

Como pode se observar nos dados oficiais do Minis-
tério da Educação, nos últimos três anos foram autorizados 
quatro cursos de ensino à distância, que têm sede no Estado 
do Paraná, elevando o número de vagas em quase dez vezes. 

No gráfico 01, temos o incremento anual de escolas 
e de vagas, o descompasso está justamente na oferta de 
vagas de cursos em EAD, pois observamos que as linhas, 
embora não sejam paralelas, obedecem a uma certa relação 
entre escolas e vagas.

Gráfico 01 – Incremento anual em percentagem Escolas X Vagas de 
Agronomia no Estado do Paraná.

  

Fonte: Ministério da Educação
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Recentemente, a oferta de vagas em cursos à distân-
cia representa a maioria entre as vagas ofertadas, e é preciso 
aguardar para que se possa ter uma visão clara sobre como 
se comportará o estudante na hora de decidir por um curso 
presencial ou em um EAD.

O Sudoeste do Paraná, com 42 municípios, conta 
atualmente com seis cursos de Agronomia autorizados, com 
a abertura de 392 vagas presenciais, além de contar com 
polos de instituições, onde o interessado pode acessar a 
modalidade à distância. Nestes últimos dez anos, a região re-
cebeu três novos cursos e foram oferecidas mais 248 vagas. 

Observa-se no gráfico 02 a evolução percentual, 
tanto no número de vagas quanto no número de cursos 
para a região Sudoeste do Paraná.

Gráfico 02: Evolução no número de escola e vagas de agronomia no 
sudoeste do Paraná

Fonte: Ministério da Educação

EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE REGISTRO 
DE PROFISSIONAIS DA AGRONOMIA NO 
ESTADO DO PARANÁ

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(Crea-PR) é o responsável por tutelar a atuação dos pro-
fissionais de Agronomia no Estado. Entre suas funções, 
está a de efetuar o registro dos profissionais e habilitá-
-los para que possam atuar legalmente na sua profissão.

Embora todo o profissional, para que possa exercer 
de forma plena sua profissão deva proceder o registro 
em seu Conselho Profissional, muitos profissionais da 
área de Agronomia não mantem-se registrados, seja por 
não estarem mais atuando na área, ou por, no caso dos 
docentes, estarem amparados em legislação especifica 
que desobriga o seu registro. Não se pode estimar quanto 
significa este número no universo de profissionais que 
mantém seus registros atualizados.

O gráfico 02 apresenta dados relativos a registro 
de profissionais no Crea-PR entre os anos de 2010 a 2019. 
Observamos que, neste contexto, embora com aumento 
significativo no número absoluto, o incremento percentual 
no período foi de 33% para o total, enquanto dentre os 
do sexo masculino, o índice foi de 34% e o feminino foi 
de 27%.
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Gráfico 03- Profissionais Engenheiros(as) Agrônomos(as), registrados 
no Crea-PR entre 2010 e 2019.

Fonte: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 

Quando analisamos os dados destes profissionais 
no Sudoeste do Paraná, se observa no gráfico 04 que os 
números se assemelham ao que acontece no Estado como 
um todo, onde o incremento no número total foi de 36%, 
para masculino (36%) e feminino (34%), como observamos 
nos dados do gráfico 03. Nota-se, portanto, que linearmente 
temos em média um aumento de 3,6% ao ano no número de 
profissionais no Sudoeste, enquanto no Estado fica em 3,3%.

Gráfico 04: Número de Profissionais registrado entre 2010 e 2019 no 
Sudoeste do Paraná.

Fonte: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná.

Quando verificamos os dados de registro, aqueles 
profissionais que têm origem no próprio Estado e o número 
de profissionais que possuem visto, profissionais que migra-
ram para o Estado para trabalhar, seja de forma definitiva ou 
temporária, conforme verificamos na tabela 03, o número 
de profissionais com visto no Estado aumenta significativa-
mente no período, com um incremento de 109%, enquanto 
o número de registro ficou em 33%.

Tabela 02: Número de profissionais com registro/visto no estado entre 
2010 e 2019

 
Fonte: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Paraná.

O que se pode concluir dos dados apresentados 
neste trabalho é que a relação de criação de escolas e va-
gas em Agronomia não reflete diretamente no número de 
registro. Observamos que tivemos no período um incremento 
no número de vagas no Paraná em dez vezes o número de 
vagas inicialmente existente em 2010, enquanto o número 
de registro profissional, contando apenas os oriundos do 
Estado, ficou em 33%. 

Primeiramente, cabe destacar que as vagas criadas 
não pressupõem o seu preenchimento, e provavelmente há 
um grande número de acadêmicos que ainda não concluiu 
seu curso, podendo, assim, refletir mais adiante, quando da 
colação de grau. 

Ainda assim, não é possível afirmar que haverá um 
número grande de registro, pois basicamente os serviços de 
Agronomia são renováveis durante os anos e como as áreas 
agrícolas no Estado estão esgotadas do ponto de vista de 
novas áreas, fica a alternativa de criação de novos serviços 
para os profissionais com esta formação. 

GILMAR PERNONCINI RITTER

O autor é Engenheiro Agrônomo, com Registro no 
Crea-PR – 22.410/D. E-mail: gritter@crea-pr.org.br
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A importância do 
planejamento rural

Você planeja frequentemente suas atividades pes-
soais e profissionais? Possivelmente a resposta para esta 
questão para a grande maioria das pessoas seja não, pois 
no Brasil temos pouca formação e cultura institucional de 
planejamento, seja pessoal, empresarial ou governamental. 
Um exemplo disso são os planos governamentais, feitos para 
apenas quatro anos, um horizonte de tempo muito curto es-
trategicamente para se pensar o desenvolvimento nacional.

E no caso do planejamento rural, será que os agricul-
tores, instituições e agentes de desenvolvimento planejam 
suas ações? Possivelmente uma parte destes atores e enti-
dades sim, mas outra grande parte não. O planejamento é 
importante, pois através dele pensa-se e projeta-se ações fu-
turas, desde objetivos a serem atingidos, atividades a realizar, 
indicadores a serem medidos e metas a serem alcançadas. O 
planejamento pode ser pensado em vários níveis (nacional, 
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municipal, uma propriedade rural), com diferentes tempos 
de execução (curto, médio e longo prazo) e atender a dife-
rentes estratégias de desenvolvimento (socioeconômico, 
ambientais, melhorias do bem-estar social, para pensar os 
sistemas de produção de uma propriedade rural).

O planejamento (estratégico) geralmente envolve 
as quatro fases clássicas, em que os estudos da adminis-
tração historicamente nos ensinaram em termos de ciclo 
PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar/avaliar e Ações 
corretivas), conforme a Figura 1. →

Na área do desenvolvimento rural, o ‘planejamento ideal’ seria aquele em que o país, estado, município e propriedade 
rural possuíssem planos traçados para o futuro (individuais, mas integrados entre estes níveis citados), bem como as entidades 
e organizações que possuem relações com os agricultores. Em nível de município seria interessante que as instituições como 
a extensão rural, prefeitura, secretaria da agricultura, conselho de desenvolvimento rural/agropecuário, juntamente com os 
demais atores da localidade (sindicatos, cooperativas, agricultores, consumidores, movimentos sociais, etc.) realizassem fóruns 
de planejamento, visando discutir ações e estratégias conjuntas de desenvolvimento local.

Figura 1 – Ciclo de planejamento estratégico usando o PDCA

Fonte: https://www.treasy.com.br/blog/plano-de-acao/ (2019).

Figura 2 – Planejamento rural estratégico

Fonte: http://blog.perfarm.com/planejamento-rural/ (2019).
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Em nível das propriedades rurais, ressaltam-se alguns 
pontos chaves em que os agricultores e suas famílias podem 
engajar-se para planejar ações estratégias (não querendo 
afirmar que a lista se esgota nestes, mas que eles são im-
portantes), segundo a Figura 2:

Planejamento dos sistemas de produção: visa 
pensar a rentabilidade dos mesmos, os culti-
vos e criações estratégicos, a tecnologia a ser 
usada, a sustentabilidade das atividades, bem 

como as combinações e complementariedades entre ativi-
dades agropecuárias, rurais não agrícolas e agroindustriais;

Construção dos mercados: visa planejar o 
acesso e construção dos canais de comercia-
lização e mercados para os produtos, serviços 
e alimentos que os agricultores vendem. Esta 
dimensão do planejamento é muito impor-

tante atualmente, devido às inúmeras incertezas que os 
agricultores se deparam (preços, condições de contratos, 
compradores, margens de renda, riscos climáticos, etc.);

Pensar o curto, médio e longo prazo com 
visão sistêmica: importante o planejamento 
ser realizado prevendo ações e metas em 
diferentes escalas temporais, além de com-

portar preocupações com questões sociais (por ex., com os 
membros da família), econômicas (ex., renda, ocupações) e 
ambientais (com a sustentabilidade e os recursos naturais);

Planejar para transformar: o planejamento 
também tem que captar tendências futuras 
e novas oportunidade de desenvolvimento 
rural e, neste sentido, prever a transformação 

pessoal, dos sistemas produtivos, mercados construídos e da 
economia das propriedades. Por exemplo, há uma demanda 
crescente por alimentos frescos, locais e saudáveis por parte 
da sociedade brasileira que pode virar um “novo negócio” 
para os agricultores.  ENVIE UM ARTIGO

E CONTRIBUA COM
A VALORIZAÇÃO
DA SUA PROFISSÃO!

Para mais informações, acesse o site do Crea-PR:

www.crea-pr.org.br
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Dessecação 
antecipada do feijão

ARTIGO | POR Adriana Paula D’Agostini Contreiras Rodrigues

O feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma legu-
minosa pertencente à família Fabaceae. Sua origem ainda é 
fonte de muitas controvérsias, porém, vários autores citam 
o continente Americano como seu país de origem. 

No Brasil, o cultivo do feijão está difundido em pra-
ticamente todo o território nacional, além de ser a principal 
fonte proteica na alimentação da população mais carente, 
também possui um bom conteúdo de carboidratos e é rico 
em ferro.

Atualmente, de acordo com dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB), o Brasil é classifica-

do como o terceiro maior produtor da leguminosa, ficando 
atrás somente de Myanmar e Índia. Na safra 2017/18, a área 
nacional cultivada com feijão nas três safras, foi de 3.171,7 mil 
hectares e a produção registrada, foi de 3.116,1 mil toneladas, 
sendo que desta, o feijão de cores representou 58,9% do vo-
lume produzido, o feijão-preto 15,7% e o caupi 25,3%. A região 
Sul, especialmente o estado do Paraná, possuem um grande 
destaque no cenário nacional da produção de feijão, sendo 
classificados, como os maiores produtores desta leguminosa. 
O Sul do Brasil respondeu por aproximadamente um terço do 
volume produzido no país nas três safras, mais precisamente 
por 26,4% (822,4 mil toneladas). Desta quantidade, somente 
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o estado do Paraná, produziu 587,4 mil toneladas, garantindo 
a posição de primeiro lugar no ranking. 

De todo o feijão produzido no Brasil, cerca de 70% 
vem da agricultura familiar, que não é um setor muito es-
pecializado e ainda enfrenta uma grande dificuldade para 
alavancar sua produção devido ao tamanho de suas áreas. 
Portanto, dependem essencialmente da capacidade produ-
tiva da cultivar e de métodos de manejos adequados, para 
obterem uma elevada produtividade. 

Uma das principais dificuldades encontradas pelos 
agricultores é que a maioria das variedades de feijão são de 
hábito de crescimento indeterminado dos tipos II e III, ou 
seja, a floração acontece sequencialmente e o mesmo ocorre 
com os frutos, o que torna a maturação muito desuniforme. 
Portanto, devido a isso, a colheita torna-se uma etapa bem 
crítica, pois no momento que seria ideal inicia-la, ou seja, na 
maturação fisiológica (MF), as sementes apresentam elevado 
teor de água, tornando a operação impraticável.

Com o intuito de amenizar alguns desses problemas 
encontrados no momento da colheita, na prática, os pro-
dutores fazem o uso de produtos sintéticos, os chamados 
herbicidas dessecantes. Mesmo sendo uma tecnologia de 
uso recente na cultura do feijão, tem apresentado diversas 
vantagens, como, a rápida secagem e queda das folhas, 
fazendo com que seja acelerada a perda de umidade das 
sementes, tornando desta forma a maturação da planta mais 
uniforme. Além disso, auxilia na redução de problemas com 
plantas daninhas, ajuda a liberar a área mais rapidamente 
para o cultivo subsequente, favorece a colheita mecanizada, 
diminui o risco com danos físicos nas sementes e reduz os 
danos oriundos de pragas e fungos que possam vir a atacar 
a cultura no final do ciclo, pela exposição prolongada no 
campo após a maturidade.

No estado do Paraná, segundo a Associação Brasi-
leira de Sementes e Mudas (ABRASEM), mais de 85% das 
sementes utilizadas na cultura do feijão são salvas pelo 
agricultor. Da mesma forma, a identificação do momento 
adequado de realizar a dessecação é feita de forma empírica, 
ou seja, visualmente quando aproximadamente 75% das 
vagens encontram-se amareladas.

Diante deste cenário o Eng. Agrônomo e responsá-
vel pelo Desenvolvimento Técnico de Mercado (DTM) da 
empresa Syngenta Proteção de Cultivos, Leonardo Hiroito 

Cavada, em contato com a Universidade Tecnológica Fede-
ral do Paraná – UTFPR, Campus Pato Branco, nos pontuou 
sobre a necessidade de ter um 
estudo sobre a dessecação 
pré-colheita do feijão. Prática 
esta, que caso seja realizada 
em época inadequada ou 
com a utilização de produtos 
inapropriados, pode alterar 
a qualidade fisiológica das 
sementes (germinação e vi-
gor) e resultar em prejuízos à 
produtividade.

Com o intuito de elucidar estas questões firmamos 
uma parceria com a Syngenta e promovemos uma seleção 
entre os acadêmicos do curso de Agronomia da UTFPR - 
Campus Pato Branco. Dentre aproximadamente 20 alunos 
foram selecionados os acadêmicos e agora Eng. Agrônomos 
Angelo Bruschi e Tatieli Simionatto. A partir deste momento 
eles iniciaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
objetivando responder aos agricultores quais épocas e pro-
dutos podem ser utilizados para dessecação antecipada do 
feijão sem trazer prejuízos para à qualidade fisiológica das 
sementes, bem como à produtividade. 

Os acadêmicos conduziram experimentos no campo 
em parceria com a Cooperativa Agropecuária Tradição (Coo-
pertradição) e utilizaram os mesmos herbicidas dessecantes, 
cujos princípios ativos foram, diquate, glufosinato – sal de 
amônio, saflufenacil e glifosato potássico. As épocas de 
dessecação foram definidas através de uma pesquisa para 
as diferentes cultivares utilizadas. Isso porque, uma cultivar 
apresenta ponto de MF distinto de outra, e a época de 
dessecação deve coincidir quando a maioria das plantas se 
encontrarem na MF. 

A Eng. Agrônoma Tatieli Simionatto trabalhou com 
a cultivar de feijão-preto da Embrapa, BRS Esteio e fez a 
operação de dessecação quando 60%, 70%, 80% e 90% das 
vagens se encontravam no estágio de maturação de campo, 
a qual foi determinada através de aspectos visuais, como, 
a coloração amarelada das vagens, grãos desmamados da 
planta mãe e com uma coloração preta azulada.

De acordo com os resultados encontrados 
por Tatieli, para a cultivar BRS Esteio, a MF foi atingida 
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próximo a primeira época de dessecação, ou seja, quando 
60% das vagens estavam na maturação de campo, pois foi 
justamente neste ponto em que se obteve melhor produtivi-
dade (2.801,91 Kg/ha), germinação (94,84%) e vigor (90,94%). 
Quando as dessecações foram realizadas mais tardiamente 
a qualidade fisiológica e a produtividade tenderam a diminuir 
drasticamente. Portanto, para esta cultivar, recomenda-se aos 
agricultores fazerem a prática de dessecação neste ponto, 
independentemente do princípio ativo a ser utilizado. 

Foram analisadas diversas variáveis e sob a germi-
nação, o envelhecimento acelerado (considerado um teste 
de vigor) e a produtividade, os diferentes dessecantes não 
influenciaram significativamente, ou seja, independentemente 
do princípio ativo utilizado, ambas as variáveis reagiram da 
mesma maneira, a qual foi relatada anteriormente. Porém, 
além do envelhecimento acelerado, foram realizados outros 
testes de vigor, dentre eles estavam o comprimento de parte 
aérea e raiz de plântulas e a massa verde e massa seca de 
parte aérea e raiz de plântulas e sob a maioria destes testes, 
o herbicida glufosinato – sal de amônio apresentou resultados 
superiores, demonstrando que sementes dessecadas com 
esse herbicida são mais vigorosas. Em contraposto, está o 
dessecante glifosato potássico, o qual originou os menores 
valores nos testes de vigor, comprovando que sementes 
dessecadas com esse herbicida são menos vigorosas. Tatieli 
faz um parêntese neste ponto, explicando que o glifosato 
potássico não é recomendado para a dessecação do feijão, 
porém, foi utilizado no experimento, pois diversos agricultores 
fazem o uso do mesmo para a operação. Além disso, destacou 
a importância de se ter um estudo futuro de análise de resí-
duos em grãos de feijão dessecados com glifosato potássico 
que irão para o consumo.

A cultivar IPR Tangará, do grupo de feijões cariocas, 
foi avaliada pelo Eng. Agrônomo Angelo Bruschi, que realizou 
a aplicação de dessecantes quando as vagens se encontra-
vam com 50%, 60%, 70% e 80% em ponto de maturação 

de campo.

Seus resultados demonstraram que, 
para a cultivar IPR Tangará, o ponto 

de MF foi atingido quando 
70% das vagens 

estavam maduras, 
portanto, quando o 
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propósito é a produção de sementes de qualidade, a prática 
da dessecação, independentemente do produto a ser utilizado, 
deve ocorrer justamente neste ponto. Nesta época obteve-se 
os melhores resultados para as variáveis germinação (89,02%) 
e envelhecimento acelerado (vigor – 86,12%). Já a melhor 
produtividade foi obtida na aplicação com 50% das vagens 
maduras, atingindo 2.031,00 Kg/ha.

Dentre outras variáveis analisadas, o comprimento 
da parte aérea de plântulas, componente indispensável para 
o desenvolvimento inicial das plantas no campo, também foi 
influenciado significativamente de acordo com a época de 
dessecação. Seu melhor resultado foi obtido quando 70% das 
vagens estavam maduras, o que condiz com os resultados de 
germinação e vigor. 

Sendo assim, o sucesso na implantação de uma lavou-
ra esta condicionado ao desempenho inicial das plantas no 
campo. Desta forma, características favoráveis de germinação 
e vigor das sementes são imprescindíveis para a garantia 
deste sucesso. Cabe ressaltar a importância do Engenheiro 
Agrônomo, o qual deve orientar o agricultor na escolha de 
materiais condizentes com esta premissa, ou seja, optar por 
sementes que quando colocadas no campo apresentem um 
desenvolvimento rápido e uniforme, competindo satisfatoria-
mente por água, luz e nutrientes. 

ARTIGO | Por Adriana Paula D’Agostini Contreiras Rodrigues
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ARTIGO | Por Sandro Ítalo Perusso, Priscila Crestani e Ricardo Bonetti

Atualmente é rotineiro e indispensável o uso de 
agrotóxicos na agricultura em todo o mundo. Seu uso 
tem por objetivo uma produção de grãos com qualidade e 
quantidade para atender a demanda de consumo dos seres 
humanos e dos animais. 

Os agrotóxicos são os produtos e os agentes de pro-
cessos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 
setores de produção, no armazenamento e beneficiamento 
dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de flo-
restas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e 
também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a 
fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos conside-
rados nocivos (Lei Federal 7.802 de 11.07.89).

Conforme a FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação) estima-se que a produ-
ção agrícola mundial perde anualmente cerca de 20% a 
40% devido ao ataque das pragas. 
Já imaginou se não fossem aplicados 
os defensivos agrícolas? Seria comum 
ter perca de até 100% da produção.  
Os agrotóxicos são geralmente utili-

Uso dos agrotóxicos
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zados para evitar danos de pragas e doenças causadas por 
insetos, fungos, bactérias, vírus ... nas lavouras, garantindo 
sua produção agrícola. 

Para o uso desses agrotóxicos devem ser seguidos 
umas instruções básicas que vem especificados em sua bula, 
como por exemplo o uso de EPI’s, o horário mais adequado 
para a aplicação, regulagem correta do pulverizador, mis-
turas adequadas de tanques, não passar perto de fontes, 
armazenamento adequado, destino correto das embala-
gens, aplicação somente em culturas registradas, respeitar 
o período de carência do produto, lavagem adequada dos 
equipamentos, entre outras. Como todos sabemos, esses 
produtos na sua grande maioria são tóxicos, portanto, 
quando aplicados inadequadamente, acabam gerando riscos 
à saúde das pessoas. Portanto, o cuidado no manuseio e 
aplicação são fundamentais. 

Sem dúvidas, os agrotóxicos possuem papel funda-
mental na expansão do agronegócio mundial, na economia 
e no favorecimento da oferta de alimentos no mundo. Con-
tudo, o uso excessivo ou incorreto desses produtos químicos 
pode trazer diversos prejuízos ao meio ambiente, como, por 
exemplo, a contaminação do solo e dos recursos hídricos, 
a intoxicação de animais, bem como o desaparecimento de 
espécies de insetos, segundo o Ministério do Meio Ambiente.

 Destacamos aqui, o Engenheiro Agrônomo, o qual 
passou a ser responsáveis pelo receituário de produtos a 
serem aplicados nas lavouras e pela definição das misturas 
nos tanques de aplicação. Diante de um acordo entre o 
Ministério da Agricultura (Mapa) e o Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea). Esse acordo gera uma 
segurança diante do uso dos agrotóxicos e uma melhor 
empregabilidade do produto, sendo assim, garantido que 
será usado quando necessário, que será empregado e usado 
corretamente para o controle fitossanitário.

Para um produto ter o registro de agrotóxico ele 
passa por várias fases. Toda e qualquer molécula de ca-
racterísticas toxicológicas e eco toxicológicas que detém 

eficiência agronômica torna-se legal-
mente permitida e registrada para uso 
em grandes proporções (>25g), após 
rigorosos procedimentos de teste de 
avaliação.

 O processo de registro passa por um pleito de regis-
tro onde órgãos federais são responsáveis pela legalização 
e aferição, sendo eles: ANVISA (Agencia nacional de Vigi-
lância Sanitária)  responsável pela classificação toxicológica; 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
responsável pela avaliação de eficácia agronômica pelo 
registrante; IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis) responsável pela avalia-
ção de periculosidade ambiental, após os três órgãos terem 
feitos as avaliação que cabem a si é feito a consolidação de 
informação para gerar o parecer final de registro e então ser 
registrado. Alguns fatores são obrigatórios estarem contidos 
nas normas para concluir o registro sendo tais:

  Fabricantes/formuladores/manipuladores;

 Classificações Toxicológica e Ecotoxicológica;

 Culturas;

 Dose máxima aprovada para cada cultura;

 Número máximo de aplicações aprovado para 
cada cultura;

 Restrições de equipamentos ou modalidades de 
aplicação;

 Intervalo de segurança;

 Tipos de embalagens;

 Composição quali-quantitativa. 

Conforme encontra-se citado no site da ANVISA: é 
proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

 Para os quais no Brasil não se disponha de méto-
dos para desativação de seus componentes, de modo 
a impedir que os seus resíduos remanescentes pro-
voquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

 Para os quais não haja antídoto ou tratamento 
eficaz no Brasil.

  Considerados teratogênicos, que apre-
sentem evidências suficientes nesse sentido, 
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a partir de observações na espécie humana ou de 
estudos em animais de experimentação.

 Considerados carcinogênicos, que apresentem 
evidências suficientes nesse sentido, a partir de 
observações na espécie humana ou de estudos em 
animais de experimentação.

 Considerados mutagênicos, capazes de induzir 
mutações observadas em, no mínimo, dois testes, 
um deles para detectar mutações gênicas, realizado, 
inclusive, com uso de ativação metabólica, e o outro 
para detectar mutações cromossômicas.

 Que provoquem distúrbios hormonais, danos ao 
aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos 
e experiências atualizadas na comunidade científica.
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 Que se revelem mais perigosos para o homem do 
que os testes de laboratório, com animais, tenham 
podido demonstrar, segundo critérios técnicos e 
científicos atualizados.

 Cujas características causem danos ao meio 
ambiente.

Podemos concluir que os agrotóxicos quando usados 
conforme recomendação não causam danos. Quem enten-
de um pouquinho da cadeia do agronegócio, quem está 
no dia a dia da lida no campo, sabe que os agroquímicos 
são fundamentais para uma boa produção, são de extrema 
importância para produção de alimentos, uma vez que a 
produção orgânica, não é capaz de suprir a demanda, é 
muito mais cara, e quando comparada uma com  a outra: 
agricultura orgânica x agricultura convencional não tem 
alternância de sabor dos alimentos. 
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Participei de um grupo que efetuou uma visita 
técnica intitulada Missão Atualidades, para conhecer mais 
profundamente a China em sua parte econômica, agrícola 
e cultural. Nos perguntamos: Por que atualidades? Depois 
desta viagem não ficou dúvida que, em um futuro próximo, 
a China estará em primeiro lugar no PIB mundial e, melhor 
que isso, altamente desenvolvida e melhorando muito a 
qualidade de vida de seu povo.

Falando em números, a República Popular da China 
possui 1,4 bilhões de pessoas, sendo que, destas, 43 milhões 
(3% da população) estão abaixo da linha da pobreza (há cinco 
anos eram 100 milhões de pessoas). Em comparação, o Brasil, 
com apenas 210 milhões de habitantes, possui 15,3 milhões 
abaixo da linha de pobreza (7,3% da população). Já a taxa de 
desemprego na China é de 3,7%, no Brasil 11,8%; a taxa de 
alfabetização 95,1% (Brasil 93,2%) e a expectativa de vida de 

China: Uma 
superpotência  
no agro
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77,3 anos (Brasil é de 76 anos). Mas o que mais impressiona 
é a velocidade com que estes índices melhoraram. Nos últi-
mos 20 anos, são incríveis as mudanças. Relatos de alguns 
participantes da viagem, que estiveram na China há 6 ou 9 
anos, destacam que as mudanças foram surpreendentes. 

Em relação à Infraestrutura, os chineses fazem seus 
investimentos pensando realmente a longo prazo. Rodovias 
modernas, trens-bala que atingem velocidade de 450 km/h, 
aeroportos grandes e espaçosos. Tudo realmente ainda 
subutilizado, já sendo preparando para as próximas déca-
das. Projetos grandiosos, como o de ligar a Ásia à Europa 
através de um trem comercial, e por aí vai. O país possui 16 
cidades com mais de 10 milhões de habitantes e mais de 
50 cidades acima de 2 milhões, todas elas com estruturas 
invejáveis. Tivemos a oportunidade de visitar Harbin, cidade 
de 12 milhões de habitantes próxima à Rússia e a impressão 
é de que, se tirarmos os ideogramas, parecia que estávamos 
na Europa ou nos Estados Unidos. O mesmo acontece com 
Pequim e Xangai. Cidades limpas, modernas, ágeis, "ainda" 
com contraste entre antigo e moderno. Além disto, o povo 
chinês também surpreende. Por priorizarem sempre o cole-
tivo, não há impasses entre governo e população quando o 
mesmo solicita que as pessoas saiam para que se construam 
prédios ou rodovias, por exemplo. 

Outra grande preocupação dos chineses é com a 
sua segurança alimentar, já que alimentar 1,4 bilhões de 
pessoas não é brincadeira. A China tem uma área de plantio 
de 130 milhões de hectares e mesmo assim precisaria de 
mais 72,5 milhões de hectares para ser autossustentável. 
Os seus principais países importadores são Brasil, Estados 
Unidos e Canadá. Apesar da China produzir muito 
milho, arroz e trigo, estes produtos são muito caros 
para a população; um quilo de arroz chega a custar 
R$8,00. O trigo possui uma média de produtividade 
de 5,4 ton/ha e o milho de 6 ton/ha; uma expectativa 
baixa porque a produção está concentrada em grande 
escala em pequenos produtores. 

A população encontra-se ainda 47% no meio rural, 
sendo que 90% das terras agricultáveis estão nas mãos 
dos produtores por meio de uma concessão do governo e 
os outros 10% são fazendas públicas de produção coletiva: 
propriedades médias de 0,5 a 5 hectares nas quais o trabalho 
é familiar. Para dar suporte a estes produtores existem mais 
de 100.000 cooperativas agropecuárias chinesas, todas de 
grande porte, que fornecem insumos, máquinas e prestam 
serviços para os seus associados. Um produtor rural vive 
muito bem com uma área de aproximadamente 30 hec-
tares e, mesmo todas as terras estando sob concessão do 
governo, o arrendamento é uma tendência cada vez mais 
presente para eles.

Tivemos também a oportunidade de 
visitar uma fazenda estatal de 2.000 hectares. 
Nestas fazendas é utilizada tecnologia de ponta, 
conseguindo-se assim excelentes produtividades 
(como 12 toneladas de milho por hectare), 
o que as torna referência para os demais 
agricultores. 
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Como a soja é o principal negócio das cooperativas 
presentes na viagem, não poderíamos deixar de visitar uma 
das maiores consumidoras de soja da China. Hoje, há 30 
esmagadoras de soja no país, sendo que a Hopefull, empresa 
privada a qual visitamos, está em 6º lugar em esmagamento. 
Esta possui onze navios para fazer a logística e capacidade 
de esmagamento de 10 milhões de toneladas de soja por 
ano. Pela guerra comercial dos EUA e China, a Hopefull 
compra 100% da soja do Brasil. Mesmo assim, para o Vice-
-Presidente da companhia, Jefrey Xu, o Brasil ainda não sabe 
vender os seus produtos, sendo que a China, somente, tem 
de ser a compradora. Uma afirmação que fez com que todos 
os integrantes da viagem concordassem. As 28 cooperativas 
presentes representavam 18% da soja do Brasil e nenhuma 
delas faz este trabalho de vender os seus produtos ou tentar 
fechar uma parceria com alguma empresa no exterior. Fica aí 
um grande desafio para nós brasileiros, exportadores de soja. 

Ainda assim, há muitos desafios pelos quais a China 
passa, tais como o envelhecimento da população e a dimi-
nuição da força de trabalho, a falta de abertura do sistema 
político e problemas de competitividade de uma economia 
dependente de elevadas despesas de investimento e da 
expansão do crédito. Muitas diferenças de nível de vida entre 
a cidade e o campo, entre as áreas urbanas da costa oeste 
e a região do oeste do país. Porém, estas desigualdades 
estão se tornando cada vez mais inquietantes para as auto-
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ridades chinesas, fazendo com que se busquem alternativas 
para suprir estas dificuldades. Só me resta voltar para este 
lindíssimo país daqui 5 ou 10 anos para, com certeza, rever 
esta evolução fantástica. 
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Tecnologia de 
aplicação de 
defensivos agrícolas: 
a escolha da ponta de 
pulverização certa!
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Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas foi 
definida por Matuo 1992 como o conjunto de conhecimentos 
científicos que proporcionem a correta colocação do produto 
biologicamente ativo no alvo, em quantidade necessária, 
de forma econômica, com o mínimo de contaminação de 
outras áreas. 

A tomada de decisão em relação a que tipo de tec-
nologia deve ser adotada, qual volume de aplicação deverá 
ser aplicado ou mesmo qual a velocidade operacional do 
pulverizador está relacionado com a localização do alvo, 
tipo de produto (fungicida, herbicida, inseticida, ou mesmo 
fertilizante foliar) e, se o produto a ser aplicado apresenta 
translocação (sistêmico), translocação limitada ou sem trans-
locação (contato) (ANTUNIASSI 2005). Produtos de contato 
e de translocação limitada necessitam maior cobertura do 
alvo para que tenha uma ação eficaz no controle dos agentes 
de danos, o que pode ser obtido através de uma relação entre 
o volume de aplicação e do tamanho das gotas aplicadas. 
Produtos de ação sistêmica aplicados diretamente nas fo-
lhas ou no solo conseguem ser translocados no interior das 
plantas, necessitando menor cobertura de gotas por cm2, o 
que permite o uso de gotas maiores.

VOLUME DE APLICAÇÃO E COBERTURA

O volume de aplicação pode ser definido como a 
quantidade de produto a ser aplicado na área (l/ha), en-
quanto cobertura é a quantidade de gotas de um produto 
depositada sobre o alvo durante a aplicação (número de 
gotas por cm2). A cobertura é diretamente influenciada pelo 
volume de aplicação e pelo tamanho da gota predominante-
mente produzido pela ponta (COURSHEE, 1967). A partir de 
um mesmo volume de aplicação, cada vez que se diminui 
o diâmetro das gotas em 50%, seu número é multiplicado 
por oito e a área coberta é duplicada (Figura 1) (RAETANO, 
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2011). Portanto gotas de menor diâmetro apresentam maior 
potencial de cobertura do alvo, maior capacidade de pene-
tração, entretanto por serem menores, estão mais propensas 
à deriva e evaporação. 

Figura 1. Relação da redução do diâmetro de gotas e aumento do 
número de gotas produzidas – para um mesmo volume. Uma gota de 
400 mícrons (µm) quando tem seu diâmetro reduzido para a metade, 
passa a produzir 8 gotas de 200 µm; já quando esta mesma gota tem 
seu diâmetro reduzido para 100 µm ocorre a formação de 64 gotas; 
e quando o diâmetro de gotas é reduzido para 50 µm o número de 
gotas formado é de 512.

DERIVA

A deriva é o deslocamento das gotas para fora do 
alvo desejado. Essa perda ocorre pela ação do vento, escor-
rimento superficial ou mesmo pela volatilização do produto, 
sendo uma das principais causas da contaminação do apli-
cador, do ambiente e ineficiência das aplicações (MATUO, 
1990; OZKAN, 2001). Gotas mais suscetíveis à deriva são 
aquelas que possuem diâmetro inferior a 150 µm. A deriva é 
diretamente influenciada pelas condições ambientais (tem-
peratura, umidade relativa do ar, deslocamento do vento),  
equipamentos e aplicação (tipo de bico, orientação do bico, 
distância do alvo, tecnologia de aplicação, velocidade de 
deslocamento do equipamento, altura da barra de pulveriza-
ção, pressão de trabalho), formulação do produto químico e 
do tamanho de gota produzido pela ponta de pulverização. 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Por melhor que sejam as condições opera-
cionais no momento da aplicação, como: velocidade 
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de aplicação, pulverizador em bom estado, altura de barra 
correta, pontas adequadas e equipamento calibrado, se 
as condições climáticas forem desfavoráveis no momento 
da aplicação, as perdas do produto aplicado podem ser 
significativas. Em temperaturas acima de 30°C e umidade 
relativa abaixo de 50% pode ocorrer maior nível de perda do 
produto aplicado, pois quanto menor o diâmetro das gotas, 
mais acentuada é sua evaporação. 

O vento pode interferir positiva ou negativamente 
durante a aplicação. Velocidade de vento acima 10 km/h 
favorece o aumento da deriva, em contrapartida, na ausência 
total de vento, as gotas menores não se depositam sobre 
o alvo, sendo possível observar uma névoa em suspensão 
sobre a lavoura. O ideal é que as aplicações sejam realizadas 
com velocidades de vento entre 3 e 10 km/h (ANTUNIASSI, 
2015).

 Os períodos considerados mais adequados para a 
aplicação dos defensivos agrícolas são no início da manhã, 
no final da tarde e à noite pois são os períodos onde a 
umidade relativa do ar é maior e a temperatura é menor. 

Realizando-se um monitoramento das condições 
climáticas ao longo do dia, seria possível trabalhar com 
diferentes tamanhos de gotas – temperatura mais elevadas 
e umidade relativa baixa favorecem a adoção de gotas mais 
grossas e em condições com temperaturas mais amenas 
e alta umidade relativa do ar seria possível trabalhar com 
gotas mais finas. 

Uma gota extremamente fina com diâmetro de 50 
µm leva 12.5 segundos para evaporar quando aplicada em 

temperatura ambiente de 20oC e umidade relativa de 80%. 
Em contrapartida, uma mesma gota muito extremamente 
levaria apenas 3.5 segundos para evaporar quando apli-
cada em temperatura de 30oC e umidade relativa de 50% 
(ANTUNIASSI, 2016). 

TAMANHO DE GOTAS E PONTAS DE PUL-
VERIZAÇÃO

O British Crop Production Council (BCPC) foi o primei-
ro órgão a desenvolver um sistema de classificação baseado 
em um espectro de tamanho de gotas. A American Society 
of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) adotou essa 
classificação e desenvolveu uma norma para padronizar a 
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classificação do tamanho de gotas e interpretar a qualidade 
da aplicação. De acordo com a norma da ASABE S572.1, os 
tamanhos das gotas são classificados como extremamente 
finas (EF), muito finas (MF), finas (F), médias (M), grossas (G), 
muito grossas (MG), extremamente grossas (EG) e, ultra 
grossas (UG) (Tabela 1).

Tabela 1. Classificação do tamanho de gotas de acordo com a classifi-
cação da ASABE S572.1

Classe de tamanho de gota Sigla DMV (µm)

Extremamente fina EF < 60

Muito fina MF 61-105

Fina F 106-235

Média M 236-340

Grossa G 341-403

Muito grossa MG 404-502

Extremamente grossa EG 503-665

Ultra grossa UG > 665

Uma ponta de pulverização apresenta um espectro 
de gotas de diversos tamanhos durante a pulverização, 
apresentando maior concentração de gotas próximas ao 
diâmetro mediano volumétrico (DMV). Quanto maior essa 
diferença no diâmetro das gotas que compõem o espectro 
de uma determinada ponta, mais heterogênea será essa 
aplicação. Assim como para uma determinada ponta, quanto 
maior a porcentagem de gotas finas geradas por ela, maior 
será o risco de deriva. Dessa maneira, a escolha correta de 
uma ponta de pulverização é fator fundamental para uma 
aplicação de alta qualidade. 

Atualmente estão disponíveis no mercado bicos de 
pulverização produzidos em polímero, cerâmica, aço inoxi-
dável e, aço inoxidável endurecido. Cerâmica é o material 
levemente mais durável de todos, contudo durabilidade não 
está diretamente ligada à qualidade na aplicação. Ao contrá-
rio do que possa parecer, os bicos produzidos em polímero 
também possuem uma excelente resistência ao desgaste por 
abrasão, e podem reunir tecnologias exclusivas, que auxiliam 
na melhora da qualidade das aplicações. 

 As pontas de pulverização além de determinar a 
vazão e o tamanho de gotas, também têm a função de 
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determinar o formato de jato de pulverização. Os principais 
formatos de jatos gerados pelas pontas são jato leque e 
cônico. As pontas de jato leque apresentam maior variedade 
de combinações de vazões, ângulos do formato do leque, 
pressões de trabalho e, tamanho de gotas, além de apre-
sentarem modelos de jato simples ou duplo. As pontas com 
indução de ar, utilizam do sistema venturi para succionar o ar 
do ambiente e incorporá-lo no interior das gotas, resultando 
na formação de gotas maiores. Normalmente as pontas 
com sistema de indução de ar são utilizadas para aplicação 
de herbicidas sistêmicos, devido sua menor demanda por 
cobertura do alvo e a seu excelente desempenho em relação 
ao controle da deriva. 

Quanto maior a pressão operacional das pontas, menor será 
o diâmetro de gota produzido, como pode ser observado 
na Figura 2. Por exemplo, uma ponta XR 11004 operando 
à 1 bar produz gotas médias, enquanto operando à 4 bar 
produz gotas finas. 

Figura 2. Esquema do espectro de gotas gerados por uma ponta XR11004 
operada a 1 bar (esquerda) e a 4 bar (direita). 

O uso de um modelo de ponta inadequada, desgas-
tada, ou entupida pode gerar um custo adicional de reapli-
cação ou mesmo uma percepção errada sobre a qualidade 
e eficiência do produto aplicado, ou mesmo superestimar a 
pressão que o alvo exerce na área.

O principal critério na escolha do material e modelo 
de ponta de pulverização sempre deverá ser a precisão na 
vazão, o coeficiente de variação, pois estas caracterís-
ticas somadas à uma cobertura adequada, boas condi-
ções operacionais (pressão, velocidade, equipamento) 
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e, condições climáticas irão resultar em uma aplicação de 
qualidade e impactar positivamente no controle do alvo 
desejado, seja ele uma praga, doença ou planta daninha. 
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A S S O C I E - S E
H O J E  M E S M O !

Benefícios Reembolsáveis e Sociais   •   Convênios
Plano de Saúde   •   Previdência Complementar

C O N H E Ç A  E S S E S  E
M A I S  B E N E F Í C I O S  E M

W W W. M U T UA .CO M . B R
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E X C L U S I V O S  P A R A  A S S O C I A D O S  E  D E P E N D E N T E S

mutua-pr@mutua.com.br
Av. Presidente Kennedy, 3.115 - Loja 01 - Água Verde - Curitiba/PR

B E N E F Í C I O S  P E N S A D O S  PA R A  Q U E M
C O N S T R Ó I  O  F U T U R O  D O  N O S S O  PA Í S
17 benefícios reembolsáveis com juros a partir de 0,3% a.m.

IMOBILIÁRIO
Para a aquisição ou quitação de

imóveis, terrenos e lotes

CONSTRUA JÁ
Ajuda extra para construir

ou reformar

VEÍCULOS
Que tal comprar o carro novo

que você sempre quis?

O incentivo que faltava para você 
investir no nosso planeta

ENERGIA RENOVÁVEL
Precisa de uma força para 

começar o próprio negócio?

EMPREENDEDORISMO



                                 

Atividades AEAPB - 2019

Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco - AEAPB

Informe Publicitário

AEAPB

(46) 3223.4974 / (46) 9 9916-0025 (WhatsApp)

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

 Viagem Técnica para Itaipu Binacional, Energia, Solo e Água.
 2 edições da Revista Técnica, sobre Agronomia 4.0 e Conservação de Solo.
 Ciclo de Palestras Técnicas, sobre Uso de Drones, Cultura do Feijoeiro e Segurança Alimentar.
 Palestra sobre Segurança no Uso de Produtos Agrotóxicos.
 Ato Comemorativo ao Dia do Engenheiro Agrônomo e 35 anos da AEAPB.
 Torneio de Futebol InterAgros (AEAPB, UTFPR e Mater Dei)
 Participação em Eventos (CEP/CBA/SOEA/ProEC/CDER/EPEC-PCQFórum Docentes e Semana 
     Acadêmica da UTFPR e Mater Dei).
 Aquisição e Doação de Equipamento para Laboratório Plantas Daninhas do Curso de Agronomia 
     da UTFPR. 
 Divulgação da nova ART e Estande junto com CREA/PR na ExpoRural.

                                 


