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C A M P U S  C U R I T I B A N O S  

Eventos 
 

10ª SENAFRUT 
 

O 10º Seminário sobre Fruti-

cultura de Clima Temperado 
acontece de 26 a 28 de ju-
nho de 2012 no Centro de 
Eventos de São Joaquim e, 
com o objetivo principal de 
Contribuir com a integração, 
atualização técnica e infor-
mação dos produtores, pro-
fissionais, empresas, insti-

tuições e demais atores liga-
dos ao agronegócio de frutas 
de clima temperado.  
 
Epagri 

 Nesta edição vamos tentar esclare-
cer sobre os objetivos e expectativas da 
Rio+20, tendo em vista que as negociações 
para o documento final da Conferência 
Rio+20 já estão sendo realizadas.  

 Vinte anos após a Cúpula da Terra, 
realizada no Rio em 1992, a Rio+ 20 será 
mais uma oportunidade de refletir sobre o 
futuro que queremos para o mundo nos próxi-
mos vinte anos. 

 Nessa conferência, líderes mundiais, 

milhares de participantes do setor privado, 
ONGs e outros grupos se reunirão para de-
terminar como é possível reduzir a pobreza, 
promover a justiça social e a proteção do 
meio ambiente em um planeta que é cada 
vez mais habitado. 

 Segundo Brice Lalonde, esta é uma 
oportunidade histórica para desenvolver 

idéias que possam promover um futuro sus-
tentável - um futuro com mais postos de tra-
balho, com fontes de energia limpa, com mais 
segurança e com um padrão de vida decente 
para todos. "O Rio+20 é um dos maiores en-
contros mundiais sobre o desenvolvimento 
sustentável do nosso tempo", disse Brice. 

(Entrevista: Brice Lalonde, Coordenador Exe-
cutivo da Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, Entre-
vista por Maha Fayek) 

 

Temas e Objetivos 

 

 O objetivo da Conferência é assegu-
rar um comprometimento político renovado 
com o desenvolvimento sustentável, avaliar o 
progresso feito até o momento e as lacunas 
que ainda existem na implementação dos 
resultados dos principais encontros sobre 
desenvolvimento sustentável, além de abor-
dar os novos desafios emergentes. 

Os dois temas em foco na Conferência serão: 
(a) a economia verde no contexto do desen-
volvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza, e (b) o quadro institucional para o 
desenvolvimento sustentável. 

  

Fonte: http://www.rio20.info/2012/noticias-2/o-
que-e-a-rio20 

 

Responsável: Leandro Dill 

 

O que é a Rio+20?  

  

 O grupo PET Ciências Rurais reali-

zou no período de 9 a 27 de abril o 1º Ciclo 

de Estudos Rio + 20: Ciências Rurais e Eco-

nomia Verde, abordando temas a partir das 

palestras virtuais do Congresso Internacional 

Virtual – Economia Verde e Inclusão Socio-

produtiva: o papel da agricultura familiar.  

Durante as 3 semanas do congresso virtual, 

o grupo apresentou em dias específicos as 

palestras abordadas em cada um dos eixos 

temáticos delimitados no próprio congresso:  

Ciclo de estudos Rio + 20 

Foto: Fabiane Sartor Granemann 

http://www.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1533:epagri-promove-10-senafrut-em-sao-joaquim&catid=35:eventos&Itemid=53
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 Eixo 1- Desenvolvimento Rural Sustentável, com palestras de Sérgio Leite e Julio Berdegué, além de duas palestras 

magnas com Tania Bacelar e Eduardo Trigo.  

 

 Eixo 2 – Recursos Naturais e Soberania alimentar com Renato Maluf e Ricardo Abramovay.  

 

 Eixo 3 – Produção e Consumo Sustentável com Peter May. 

 

 Após a apresentação das palestras, iniciaram-se discussões a partir do tema apresentado pelos conferencistas, visan-

do o compartilhamento de opiniões e diferentes conceitos e realidades particulares de cada acadêmico, o que ampliou e enri-

queceu as discussões. O ciclo de estudos teve participação espontânea, e o público foi presente foi satisfatório.  

 O projeto teve importância tanto para o grupo PET, que comandou as atividades, tanto para os participantes, na abran-

gência de novos conhecimentos a partir da exposição de pesquisadores de áreas distintas, além de emissão de certificado, que 

contribui para o curso.  

 
Por: Larissa Scheffer 

Novo Código Florestal e o Setor Produtivo, por Reinhold Stephanes  

 A aprovação não põe fim às preocupações. É preciso 

mudar a Lei de Crimes Ambientais e o Conama, hoje doutriná-

rio, sob o domínio de ambientalistas. 

 O Brasil volta a ter uma legislação ambiental, contem-

plando ciência e avanços tecnológicos da agricultura, debatida 

de forma democrática pela sociedade, governo e Congresso, 

diferentemente do passado. 

 Até então, as normas criminalizavam mais de 3 mi-

lhões de pequenos e médios produtores, e 1 milhão perderiam 

a capacidade de produzir. O risco foi eliminado na Câmara e 

assimilado pela presidente Dilma, mesmo pressionada pelo 

veto total.  

 Do ponto de vista técnico, somente o Código Florestal 

de 1965 foi redigido por especialistas. Nos últimos anos, a le-

gislação predominante se baseava em uma MP de 2001, que 

virou lei sem ter sido votada. 

 Dessa, decorreram milhares de atos, seja por decre-

tos e portarias, seja por resoluções de órgãos ambientais. Co-

mo resultado, mais de 80% das normas previstas pelo código 

de 1965 foram profundamente alteradas, inclusive nos concei-

tos. 

 O grande desafio para atualizar o código foi mostrar à 

sociedade que as alterações não visam ao desmatamento e 

que os produtores são os principais interessados na preserva-

ção da terra e da água. 

 Mesmo os que pensam que houve flexibilização nas 

normas devem concordar que a legislação do país se tornou a 

mais rigorosa do mundo. 

A medida provisória enviada pela presidente ao Congresso dá 

nova redação a alguns itens vetados no projeto da Câmara e, 

em certos artigos, melhora as condições para pequenas propri-

edades, concentradas em grande parte na região Sul. 

 Um exemplo é a gradação para recompor áreas de 

preservação permanente em beiras de rio, que não irá afetar 

mais do que de 10% a 20% da área dessas propriedades. 

 A recomposição de matas nas margens de rios pas-

sou a obedecer a uma escala, de acordo com a largura do rio e 

o tamanho da propriedade, tornando viável a existência das 

pequenas. Ficou pendente, porém, uma regra que contemple 

médios produtores, fazendo valer o princípio da equidade no 

tratamento. 

 Dos 12 vetos, a maior dúvida é o artigo 1º, que define 

o objetivo do código. A presidente alegou ausência de precisão 

"em parâmetros que norteiam a interpretação e a aplicação da 

lei". Entretanto, a Câmara derrubara esse dispositivo, justa-

mente por entender que a conceituação doutrinária poderia 

gerar interpretações diferenciadas. Acredito que esse ponto irá 

para novo debate. 

 A Câmara incluíra, também, a manutenção de ativida-

des agrícolas nas áreas consolidadas em várzeas, como ocor-

re há décadas no RS e na região de Castro (PR), que usam 

tecnologia bastante avançada, para citar alguns exemplos. 

Inexplicavelmente, essa previsão foi vetada e está fora da me-

dida provisória, indicando novo debate sobre o assunto. 

 Mesmo considerando os ganhos para democracia, a 

aprovação do texto não põe fim às preocupações do setor pro-

dutivo. Há outras etapas a seguir, como a necessidade de refa-

zer o texto da Lei de Crimes Ambientais e a reformulação do 

Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que vive sob 

Foto: Fábio Granemann 
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a influência de ONGs internacionais e se tornou um conselho 

doutrinário e ideológico dominado por ambientalistas. 

Compatibilizar produção e ambiente continuará a ser um desa-

fio por muito tempo. Por ora, os vetos e as novas regras podem 

ser consideradas adequadas, mas sociedade, governo e Con-

gresso devem estar preparados para adaptações futuras. 

REINHOLD STEPHANES, 72, é deputado federal pelo PSD-

PR. Foi ministro da Agricultura (2007-2010, governo Lula) 

 

Ministra defende novo Código Florestal  

e se irrita com críticas 

 

 A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, decla-

rou hoje que não teme cobranças sobre o novo Código Flores-

tal do país durante a Conferência Rio+20, apesar do texto, 

mesmo com vetos, estar sendo considerado um retrocesso por 

ambientalistas. 

 Na sexta-feira, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina 

Silva, criticou o texto aprovado pelo Congresso e que recebeu 

vetos da presidente Dilma Rousseff, classificados por Marina 

como "insuficientes". 

 Segundo Marina, o texto "é o maior retrocesso já visto 

na área de ambiental do país" e as melhorias ambientais con-

quistadas pelo Brasil, que serão apresentadas na reunião de 

junho, "são fruto do antigo código, que agora está sendo revo-

gado". 

 Nitidamente irritada ao ser perguntada se não temia 

que o assunto fosse levantado nas discussões do evento, que 

começa no próximo dia 13, no Rio de Janeiro, a ministra afir-

mou que será justamente o contrário. 

 O Brasil vai mostrar na Rio+20 que não houve nenhu-

ma redução de APP (Área de Preservação Permanente), não 

houve redução de reserva legal. Você me diga qual o país do 

mundo que tem propriedade privada com APP de reserva legal 

de 80%", respondeu. 

 Segundo a ministra, que participou da inauguração do 

Instituto Global para Tecnologias Verdes e Emprego, da Coppe/

UFRJ, na Ilha do Fundão (RJ), o novo código garante que os 

grandes proprietários recuperem 100% da área desmatada e os 

pequenos tenham condições de recuperar, o que antes não era 

possível.  
 

Referência 

 

Tribuna da Bahia. Disponível em < http://www.tribunadabahia.com.br/news.php?

idAtual=117630>. Publicada: 04/06/2012 18:28| 

 

Por: Leandro Dill  

O Que é Agricultura de Precisão 

 A Ap é uma prática agrícola que utiliza uma tecnologia 

de informação baseada em um princípio de variabilidade do 

solo e  do clima. A partir desses dados geograficamente refe-

renciadas, então, implanta-se um processo de automação agrí-

cola, o qual faz uma dosagem de  adubos e corretivos. 

 Para e Embrapa (1997) o termo AP pode ser definido 

como uma “união” do uso das atuais tecnologias para realizar 

um manejo, propriamente dito, de solo, com uma aplicação 

adequada das mesmas, levando em conta os fatores que afe-

tam a produtividade.  

Também pode ser denominada AP, toda prática para estabele-

cer condições ideais aos cultivares (soja, milho, trigo...) da agri-

cultura, fazendo uso da geoestatística, que é uma análise dos 

dados das amostras georreferenciadas. 

 As ferramentas que possibilitaram o desenvolvimento 

deste modelo de agricultura foram os microprocessadores e os 

aparelhos como o GPS (sistema de posicionamento global), 

que acoplados as colheitadeiras, as plantadeiras e a outros 

implementos agrícolas, permitem o levantamento preciso de 

dados. 

 Um ponto de vista mais defensivo quanto à AP, Miran-

da (1999) fala que ela envolve um processo complicado, tendo 

como fundamento, talvez o principal ou mais importante, o co-

nhecimento espacial da atividade agrícola, baseado, comumen-

te, no uso das informações obtidas com a ajuda dos satélites. 

Deste jeito, pode-se determinar onde e como o insumo deve 

ser aplicado,  facilitando a identificação dos locais com diferen-

tes índices de produtividade, visando à máxima produção, oca-

sionando, relativamente, pequenos impactos ambientais.  

 Pelo ponto de vista de Canzian et al. (1999), a AP é 

uma forma de  gerenciamento agrícola que tem seu início a 

partir de informações exatas e precisas. A AP é uma forma de 

administrar totalmente um campo produtivo, levando em conta 

o fato de que cada ponto da fazenda tem uma “estruturação 

diferente”, isto é, tem uma composição química de solo diferen-

te dos demais pontos da mesma. 

 A AP pode ser vista como uma filosofia de manejo. 

Sendo assim, o principal objetivo deste processo é a redução 

dos custos de produção, visando uma possível redução dos 

impactos ambientais pelos defensivos utilizados e, sem dúvi-

das, um aumento de produção, tornando o produto final mais 

competitivo no mercado. 

 

Vantagens da Agricultura de Precisão  

 

 A conhecida agricultura convencional, sem plantio 

direto e com plantio direto, vem sendo cada vez mais questio-

nada em sua viabilidade, pois com a intensa aplicação de insu-

mos tem-se uma maior degradação ambiental. Além disso, hoje 

existe uma forte pressão da sociedade para que se desenvol-

vam as chamadas tecnologias limpas, as quais apresentam 

uma maior sustentabilidade e, conseqüentemente, um retorno 

econômico satisfatório. Nesse contexto, as bases da AP, tra-

zem benefícios para os mais diversos campos de atuação.  

  A AP garante trazer maiores benefícios para os usuários do 

sistema como, por exemplo: o aumento no fluxo de informação para a 

Fonte: http://www.deere.com/pt_BR/ag/products/ams/introducao.html 
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Tirinhas 

Responsáveis-  Fábio Granemann; Leandro Dill. 

tomada de decisões pode diminuir o risco de não ter sucesso com a 

lavoura; as decisões seriam “mais” precisas e ágeis; com o auxílio da 

informação, haveria um controle de toda a situação (previsão com 

maior antecedência); para o administrador, sobraria mais tempo; pelo 

menor uso de defensivos, os impactos ambientais seriam menores; uso 

menos intensivo das máquinas, proporcionando uma economia de 

horas/trator, combustível e troca de peças; pelo menor “trânsito” 

de máquinas agrícolas, haveria uma menor compactação do 

solo. 

Desvantagens da Agricultura de Precisão  

 

A AP apresenta algumas dificuldades, destacando-se: muitas 

vezes não se tem recursos para que se possa adquirir o siste-

ma completo; existe uma “variação” dos sistemas, podendo em 

algumas vezes, ser lucrativos, mas não sendo em todas; para 

que se tenha um maior potencial, saber usar e aplicar todos os 

dados obtidos é de grande importância, entretanto isso ainda 

não está definido; o sistema, querendo ou não, está sujeito aos 

altos e baixos da atividade agrícola; não se tem um preparo, 

por parte do produtor, para a utilização deste processo. Por 

isso, o uso implica em profundas modificações nos processos 

de manejo de determinadas operações, ocasionando assim, 

uma nova formação ou uma reciclagem dos envolvidos no pro-

cesso; falta “treinamento” para os agricultores.  

Outro fator bastante relevante, tendo em vista as desvantagens 

da AP, é que a quantidade de oficinas dotadas de equipamen-

tos específicos e de mecânicos especializados é muito reduzi-

da.  

Porém, o grande problema, segundo Torre-Neto (1997) está 

em trabalhar com um elevado volume de dados, tentando inter-

pretá-los para uma possível utilização no campo. Outro fator 

bastante relevante para o uso dos dados é o clima. 

Para muitos proprietários de áreas rurais, a AP ainda é uma 

tecnologia sem maturidade, sendo como uma pequena criança. 

Segundo eles, esta criança tem alguns sinais de grandeza, 

entretanto suas totais capacidades, durante alguns anos, não 

serão evidentes. Como todas as crianças, a agricultura de pre-

cisão exigirá um alto investimento e também de um grande 

“espaço” de tempo para que o processo encontre sua maturida-

de. 

Com isso, pode-se acreditar que recentes iniciativas, associa-

das à criação de grupos, envolvendo universidades, instituições 

de pesquisa, empresas privadas e produtores, podem, em um 

futuro próximo, trazer soluções práticas para os problemas atu-

ais. 
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Por: Leonardo Pellizzaro Tagliari  
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