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Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná.

A FETAEP esteve presente mais um ano no 
Encontro Estadual de Empreendedores e 
Líderes Rurais, realizado em 14 de novembro, 
no ExpoTrade Pinhais. O evento marca o 
encerramento do Programa Empreendedor 
Rural (PER), do qual a Federação é parceira 
com a FAEP/Senar-PR e Sebrae.

O evento reuniu mais de 5 mil produtores 
rurais, líderes sindicais, políticos e 
representantes de entidades para 
discutir sobre como a tecnologia pode 
ser aliada à agricultura. Cascata digital, 
drones, óculos simuladores de realidade 
virtual e palestras refletiram o tema 
Líderes Rurais e Agricultura Digital.

O PER completa 15 anos, e a FETAEP 
acompanha pela 14ª vez o programa que 
já capacitou mais de 23 mil trabalhadores 
e produtores rurais, que tem o objetivo de 
trabalhar o campo por meio de projetos e 
técnicas modernas de gestão e tecnologia. 

Em seu discurso, o presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, parabenizou os participantes, 
pois acredita que a qualificação é capaz 
de fazer uma transformação social. “A 
agricultura precisa cada vez mais de pessoas 
como vocês, que buscam a capacitação para 
adquirir ou aperfeiçoar a autonomia em seus 
planejamentos e ações, administrando os seus 
empreendimentos, sejam de grande, médio 
ou pequeno porte, com profissionalismo e 
competência e ainda abertos a aprender 
e aprimorar a sua atuação em uma área 
que é um dos principais eixos de base do 
mundo: a agricultura”, evidenciou Mueller.

 

Continua nas páginas 4 e 5.

Empreendedor 
Rural discute a 
Agricultura Digital

Formação sindical foi 
prioridade para FETAEP

P. 6
Novidade: coluna Jurídica 

P. 10

1

Destaques FETAEP

Jo
rn

al
 d

a

Filiada à:Rua Piquiri, 890 | Rebouças
Curitiba - PR | 80230-140

Edição 163 | Novembro - Dezembro 2018 Envelopamento autorizado.
Pode ser aberto pela ETC.

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná.

A FETAEP esteve presente mais um ano no 
Encontro Estadual de Empreendedores e 
Líderes Rurais, realizado em 14 de novembro, 
no ExpoTrade Pinhais. O evento marca o 
encerramento do Programa Empreendedor 
Rural (PER), do qual a Federação é parceira 
com a FAEP/Senar-PR e Sebrae.

O evento reuniu mais de 5 mil produtores 
rurais, líderes sindicais, políticos e 
representantes de entidades para 
discutir sobre como a tecnologia pode 
ser aliada à agricultura. Cascata digital, 
drones, óculos simuladores de realidade 
virtual e palestras refletiram o tema 
Líderes Rurais e Agricultura Digital.

O PER completa 15 anos, e a FETAEP 
acompanha pela 14ª vez o programa que 
já capacitou mais de 23 mil trabalhadores 
e produtores rurais, que tem o objetivo de 
trabalhar o campo por meio de projetos e 
técnicas modernas de gestão e tecnologia. 

Em seu discurso, o presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, parabenizou os participantes, 
pois acredita que a qualificação é capaz 
de fazer uma transformação social. “A 
agricultura precisa cada vez mais de pessoas 
como vocês, que buscam a capacitação para 
adquirir ou aperfeiçoar a autonomia em seus 
planejamentos e ações, administrando os seus 
empreendimentos, sejam de grande, médio 
ou pequeno porte, com profissionalismo e 
competência e ainda abertos a aprender 
e aprimorar a sua atuação em uma área 
que é um dos principais eixos de base do 
mundo: a agricultura”, evidenciou Mueller.

 

Continua nas páginas 4 e 5.

Empreendedor 
Rural discute a 
Agricultura Digital

Formação sindical foi 
prioridade para FETAEP

P. 6
Novidade: coluna Jurídica 

P. 10

Envelopamento autorizado. 
Pode ser aberto pela ETC.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO PARANÁ

fetaep
JORNAL DA A AGRICULTURA FAMILIAR EM EVIDÊNCIA

Pense Agro: para  
fomentar a cultura  
da inovação
Página 4

E D I Ç Ã O  1 7 3  –  A G O S T O  D E  2 0 2 0

Produtor tem  
até final de setembro  
para declarar o ITR
Página 7

Freepick.com

O ciclo da vida 
e da água na 
agricultura 
familiar
Páginas 8 a 11

O ciclo da vida 
e da água na 
agricultura 
familiar

Conservação de nascentes 

garante abastecimento 

com preservação e 

sustentabilidade nas 

propriedades rurais.
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AGOSTO 2020

NOVO PORTAL DE CURSOS

Para que uma informação chegue até o seu público-alvo, é preciso organizá-la 
de maneira que possa ser encontrada facilmente. Como dizia o pensador italiano 
Umberto Eco, informação excessiva e pouco organizada é igual ao silêncio.

Pensando nisso, o SENAR-PR decidiu dar um novo formato para o seu 
catálogo de cursos, para que os produtores e trabalhadores rurais do Paraná 
disponham com mais facilidade do conhecimento que a entidade oferece 
gratuitamente em suas formações. Com mais de 300 títulos diferentes de 
cursos, muitas vezes o aluno não sabe em qual deles encontrará a informação 
que necessita na sua atividade. Por isso, o novo portal do SENAR-PR conta 
com mecanismos de busca que procuram as formações de acordo com as 
áreas de interesses do usuário, como agricultura, pecuária, etc.

Ao clicar em um curso, ele encontrará todas as informações importantes, 
como conteúdo, pré-requisitos, materiais necessários e carga-horária, além 
da um breve vídeo explicativo.

Vale lembrar que por enquanto os cursos presenciais do SENAR-PR estão 
suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas as formações na 
categoria Ensino a Distância (EaD) continuam a plano vapor. O novo portal também 
permitirá que o aluno marque uma formação do seu interesse para ser avisado 
quando houver novas turmas. Outra facilidade é um contato direto via Whatsapp 
para ajudar os interessados que encontrarem dificuldades neste processo.

Acesse o portal de cursos do SENAR-PR: https://cursos.sistemafaep.org.br

Com objetivo de ganhar eficiência e competitividade, reduzir 
custos e garantir melhor qualidade de vida e trabalho, estamos 
intensificando nossos esforços e parcerias em busca de um ambien-
te cada vez mais favorável à inovação e ao empreendedorismo na 
agricultura familiar. A adoção de tecnologia não é mais opção, mas 
necessidade e condição ao pleno desempenho da atividade rural. 

Estamos, portanto, diante de um grande desafio, mas também 
de uma oportunidade singular de protagonizar uma nova era na 
agricultura familiar. Mas ninguém faz inovação sozinho. É preciso 
definir parceiros e parcerias alinhadas em propósitos e objetivos. 
Em nosso caso, com o agricultor e a agricultura familiar, sempre sob 
a perspectiva do interesse público, da produção de alimentos, do 
abastecimento e segurança alimentar. 

Estamos falando de um avanço que requer compreensão, cons-
cientização e atitude, em especial na quebra de paradigmas. 
Inovação, tecnologia e agricultura digital também estão acessíveis 
à propriedade e à produção familiar. Com soluções de baixo custo e 
adequadas à essa realidade, a própria inovação se encarrega de 
garantir esse acesso. O que faltava, e a Federação tem dado passos 
importantes nesse sentido, é fomentar a cultura da inovação entre 
nossos agricultores.

Assim, celebramos uma parceria estratégica com o governo do 
estado no projeto Pense Agro, uma agenda positiva para levar ino-
vação e desenvolvimento tecnológico ao agricultor familiar. Com a 
participação de escolas agrícolas, universidades, professores e 
pesquisadores, o Pense Agro se apresenta como uma ferramenta 
de transformação digital no campo chancelada pela Federação.

Dentro deste tema, a edição deste mês mostra ainda uma pes-
quisa nacional conduzida pela Embrapa sobre a realidade da agri-
cultura digital no país que aponta desafios e limitações em 
linha com o esforço da Fetaep e seus parceiros em 
promover a cultura da inovação. No contexto da 
sustentabilidade, o agricultor familiar mostra 
como garantir o abastecimento da propriedade 
em tempos de severa estiagem no Paraná com o 
projeto Conservação de Nascentes.

Boa leitura!
Marcos Brambilla
Presidente da Fetaep        

Agricultura 
familiar também 
é inovação

EDITORIAL
ACONTECEU

Francisco Beltrão:  
1º município com Susaf

Francisco Beltrão foi o primeiro município do estado 
cadastrado a operar o Sistema Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno 
Porte do Paraná (Susaf-PR). Com o selo impresso nas 
embalagens ou rótulos, as agroindústrias inspecionadas 
e indicadas pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 
poderão vender livremente os produtos de origem animal 
nos outros municípios do estado. O Susaf-PR foi criado 
por lei em 2013, mas regulamentado somente neste ano. 
O programa é destinado especialmente à agroindústria 
familiar e às de pequeno porte. 

Irrigação rural

O governo do Paraná estabeleceu condições e critérios 
para licenciamento ambiental e outorga de recursos 
hídricos para o processo de irrigação. O objetivo é sim-
plificar a concessão de licença e tornar mais acessível 
essa prática aos produtores rurais. Pela resolução o 
porte do empreendimento – micro, pequeno, médio, 
grande e excepcional – é definido de acordo com a 
dimensão da área irrigada inferior a 50 hectares até aci-
ma de 1 mil hectares. 

Preços da terra crescem  
12% no Paraná

Os preços das terras agricultáveis no Paraná cresceram, 
em média, 12% este ano em relação ao ano passado. Esse 
percentual foi influenciado pela variação do preço da soja, 
que é o principal preço de referência na comercialização 
das terras no estado. O levantamento foi feito em mar-
ço/2020 pelo Deral (Departamento de Economia Rural), 
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e pode ser 
usado por muitos proprietários como parâmetro na 
declaração do Imposto Territorial Rural (ITR).

Nova plataforma ajuda 
agricultores
A FAO lançou uma plataforma geoespacial Hand-in-
Hand com um conjunto de dados sobre alimentos, agri-
cultura, socioeconomia e recursos naturais para ajudar 
a fortalecer as tomadas de decisão baseadas em evidên-
cias nos setores de alimentação e agricultura. A platafor-
ma possui milhares de estatísticas para mais de dez 
domínios relacionados à alimentação e agricultura, 
como segurança alimentar, safras, solo, terra, água, cli-
ma, pesca e pecuária para silvicultura Acesse a platafor-
ma em https://data.apps.fao.org/
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 Divulgação

Envato

Divulgação

Livre de febre aftosa  
sem vacinação
O Ministério da Agricultura publicou Instrução 
Normativa que reconhece o Paraná como área livre de 
febre aftosa sem vacinação com os estados do Acre, Rio 
Grande do Sul, Rondônia e regiões do Amazonas e de 
Mato Grosso. A medida é mais uma etapa para o reco-
nhecimento internacional da Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE), prevista para ocorrer em maio de 
2021. O Paraná foi autorizado a suspender a vacinação 
contra a febre aftosa de bovinos e búfalos em outubro de 
2019. Isso ocorreu após a comprovação da qualidade do 
sistema de vigilância em saúde animal do estado. 

Reprodução
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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Com o objetivo é fomentar a cultura da inovação na agricultura familiar, 
a Fetaep se tornou parceiro do governo do estado no projeto Pense Agro, o 
Hackathon da Escola Agrícola 4.0. A iniciativa foi lançada oficialmente em 
28 de julho, Dia do Agricultor, em evento transmitido on-line com a presen-

ça do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e 
o presidente da Fetaep Marcos Brambilla. A 
expectativa é que o programa contribua para 
acelerar a retomada da economia pós pande-
mia a partir do campo, a considerar a dinâmica 
e as respostas rápidas que a agricultura e agri-
cultura familiar tem condições oferecer ao 
desenvolvimento econômico e social do 
Paraná.

Durante o lançamento o governador 
Ratinho Júnior destacou o trabalho da Fetaep 
no fortalecimento da agricultura familiar e 
agradeceu parceria estratégica no programa. 
Para o chefe do Executivo estadual, “um projeto 
pioneiro que coloca mais uma vez o Paraná 
como protagonista na inovação do ensino téc-
nico agrícola do país”.

Marcos Brambilla destacou a importância 
de iniciativas que tragam avanços ao campo, 
melhorando a qualidade de vida, aumentan-
do renda e garantindo o abastecimento da 
população. Para o dirigente, o Escola Agrícola 
4.0 é uma “ferramenta de inovação e capaci-
tação que vai proporcionar avanços tecnoló-
gicos no campo, com efeitos colaterais no 
desenvolvimento econômico e social  do 
Paraná.”

A proposta do Pense Agro é fomentar cultura 

Rodrigo Felix Leal/AEN.

Pense Agro 
fomenta 
cultura  
da inovação 

“Um projeto pioneiro que coloca mais uma 
vez o Paraná como protagonista na inovação 
do ensino técnico agrícola do País”.

Ratinho Junior, governador do Paraná.

“Ferramenta de inovação que vai proporcionar 
avanços tecnológicos no campo e desenvolvi-
mento econômico e social do Paraná.”

Marcos Brambilla, presidente da Fetaep.

Fetaep celebra parceria estratégica com o governo do 
estado na realização do projeto 

Governador Ratinho Júnior, Marcos Brambilla da Fetaep e secretários da Agricultiura Norberto 

Ortigara, da Educação Renato Feder, da Administração Marcel Micheletto e da 

Casa Civil Guto Silva no lançamento do Pense Agro.

 Reprodução Pense Agro.

José Fernando Ogura/AEN.

Granja Canguiri, 

ex-residência oficial de 

governadores do Paraná 

que será transformada 

no projeto Escola 

Agrícola 4.0.

Entre os objetivos do projeto está o de fomentar a cultura da tecnologia e inovação na agricultura famliar.

da inovação e empreendedorismo, tecnologia e 
sustentabilidade na agricultura paranaense. Um 
objetivo que passa pelo Hackathon da Escola 
Agrícola 4.0, a estratégia que vai disponibilizar 
as ferramentas necessárias para mobilizar a 
comunidade acadêmica, escolas agrícolas, pes-
quisadores e agricultores em torno dos desafios 
e oportunidades de inovação no campo. O proje-
to-piloto da Escola Agrícola 4.0, está nas proxi-
midades da represa do Iraí, em Pinhais, Região 
Metropolitana de Curitiba, onde está localizada 
a sede do Centro Estadual de Educação Profis-
sional Newton Freire Maia. A iniciativa irá inte-
grar a pesquisa pública e privada, centros de 
edu cação agrícola, ambiental e tecnológica, e 
também áreas de cultivo e lazer. A ideia é levar a 
inovação para os produtores de maneira simples 
e acessível.

Durante os meses de julho e agosto o Pense 
Agro promoveu várias lives sobre os temas de 
interesse que pautam o projeto, como coope-
rativismo, agricultura familiar, energias reno-
váveis, reuso da água, horticultura, inovação e 
tecnologia. De forma on-line, o cronograma 
também pautou o Hackathon da Escola 
Agrícola 4.0. Os resultados com os projetos e 
equipes vencedoras podem ser acessados na 
página da Fetaep – www.fetaep.org.br 

Granja Canguiri
Durante o lançamento do Pense Agro o gover-

nador Ratinho Júnior assinou o decreto de trans-
ferência da administração da Granja Canguiri, 
ex-residência do governo do estado, que passa a 
ter uma nova função social de capacitação, educa-
ção e formação para a inovação agrícola. A propos-
ta é transformar a Granja Canguiri em um espaço 
de suporte ao Colégio Estadual de Educação 
Profissional (CEEP) Newton Freire Maia, que fica 

próximo ao imóvel, localizado em Pinhais, na 
Região Metropolitana de Curitiba.

Parcerias
Com realização do governo do estado e Fetaep, 

o Pense Agro conta com parcerias da Copel, 
Sanepar, Celepar, BRDE, Paraná Projetos, Sebrae 
e Husqvarna. A coordenação executiva do projeto 
é da Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior – Superintendência de Inovação.
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MOVIMENTO SINDICAL IMPOSTO RURAL

20 anos de lutas e 
conquistas da Marcha 
das Margaridas

Sindicatos assessoram 
agricultor familiar com o ITR  

 Vídeos e eventos on-line circulam o 
Brasil retratando a atuação e o 
legado da líder sindical

Maria Margarida Alves foi uma líder sindical 
brasileira, defensora dos direitos humanos e 
dos direitos dos trabalhadores do campo. Foi 
uma das primeiras mulheres a exercer um cargo 
de direção sindical no país. Seu nome e sua his-
tória de luta inspiraram a Marcha das 
Margaridas, que foi criada em 2000. Durante o 
período em que esteve à frente do sindicato 
local de sua cidade, Alagoa Grande - Paraíba, foi 
responsável por mais de cem ações trabalhistas 
na justiça do trabalho regional, tendo sido a pri-
meira mulher a lutar pelos direitos trabalhistas 
no estado durante a ditadura militar.

A líder foi assassinada no dia 12 de agosto de 
1983, na época com 50 anos, com um tiro de 
espingarda na frente de sua casa. Ela já vinha 
recebendo uma série de ameaças de morte por 
telefonemas e cartas. Grandes fazendeiros da 
região haviam contratado um assassino de alu-
guel - segundo dados no Ministério Público, no 
ano de 1983, Margarida estava movendo cerca 
de 72 processos na Justiça do Trabalho contra 
fazendeiros e usineiros. O crime teve grande 
repercussão nacional e internacional, chegou a 
ser denunciado à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos. Postumamente, recebeu o 
Prêmio Pax Christi Internacional em 1988.

Em 18 de agosto a Marcha das Margaridas 
completou 20 anos. Para comemorar, foram 
produzidos diversos vídeos, depoimentos e 
eventos online pela Contag, Fetaep e Sindicatos 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(STTRs) nos municípios. “É momento histórico 
de comemoração, porque muitas foram as lutas 
nestes 20 anos, e muitas também são as vitó-
rias. As mulheres crescem no campo e, com 
suas características específicas, têm buscado 
formação e contribuído muito para uma agricul-
tura mais eficiente, mais criativa, diversificando 
renda na propriedade e, em muitas delas, admi-
nistrando e trabalhando sozinhas à frente da 
família. Graças também a uma valorização do 
trabalho e da vida da mulher, que conseguimos 
sucesso em muitas reivindicações nas Marchas 
das Margaridas”, declara Ivone Francisca de 

Fetaep Capacita oferece curso on-line  
sobre como fazer a declaração 

Segue aberto até 30 de setembro o prazo para a Declaração do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), exercício 2020. Toda a estru-
tura do sistema Fetaep está a disposição do contribuinte agricultor familiar 
para auxiliar no preenchimento e envio da declaração à Receita Federal. Os 
Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) das 10 regio-
nais da Federação estão devidamente informados e capacitados para pres-
tar este serviço à agricultura familiar. 

Elivelton José Nodari, da Secretaria de Política Agrária da Fetaep lembra 
ainda que a instituição disponibiliza aos dirigentes sindicais e funcionários dos 
sindicatos um curso sobre como fazer a DITR, atualizado com base na instru-
ção normativa de 2020. O curso está na plataforma de EAD Fetaep Capacita. 
De acordo com Nodari, “a Fetaep e os Sindicatos atuam de forma integrada 
para esclarecer, tirar dúvidas e efetivar a declaração do ITR ao agricultor 
familiar”.

Está obrigada a apresentar o Imposto Territorial Rural a pessoa física ou 
jurídica, exceto a imune ou isenta, proprietária, titular do domínio útil ou pos-
suidora de qualquer título do imóvel rural. Também está obrigada a pessoa 
física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2020 e a data da efetiva apresen-
tação da declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de proprieda-
de pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expro-
priante. A DITR deve ser elaborada com uso de computador, por meio do 
Programa Gerador da Declaração do ITR, disponibilizado na página da Receita 
Federal. A declaração pode ser transmitida pela Internet ou entregue em uma 
mídia removível acessível por porta USB nas unidades da Receita Federal.

O valor do imposto pode ser pago em até 4 (quatro) quotas iguais, men-

Souza, agricultora e hoje diretora da Secretaria 
das Mulheres da Fetaep.   

Há 20 anos, de quatro em quatro anos, 
mulheres do campo, da floresta e das águas 
saem de seus rincões, marchando até a capital 
federal. O movimento propõe visibilidade, reco-
nhecimento social e político e cidadania plena a 
essas profissionais do cenário rural. Pautas com 
reivindicações específicas das mulheres e ques-
tões de interesse geral da categoria de trabalha-
doras rurais fazem parte do cenário da manifes-

tação, com diálogo e negociação política com o 
governo federal.

História
A casa simples em que ela morava foi com-

prada pela Prefeitura Municipal de Alagoa 
Grande e virou museu em 26 de agosto de 2001. 
Na fachada do local está escrito sua frase mais 
famosa, que virou símbolo da luta sindical no 
Brasil: “Da luta não fujo. É melhor morrer na luta 
do que morrer de fome”. 

Ivone Francisca, da 

Fetaep: “Momento 

histórico de come-

moração, porque 

muitas foram as 

lutas e vitórias nes-

tes 20 anos”.

Maria Margarida Alves, 

líder sindical defensora 

dos direitos dos traba-

lhadores no campo, foi 

morta em 1983.

Pedro Ribas/SMCS

Reprodução Receita Federal

Fetaep

sais e sucessivas, sendo que nenhuma quota pode 
ter valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). O 
imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) 
deve ser pago em quota única. A quota única ou a 
1ª (primeira) quota deve ser paga até o último dia 
do prazo para a apresentação da DITR. A multa 
para quem apresentar a DITR depois do prazo é de 
1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, 
lançada de ofício e calculada sobre o total do 
imposto devido, não podendo seu valor ser inferior 
a R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Todos os anos é preciso fazer a declaração. 
Estar atento ao prazo é importante não apenas 
para evitar multas e juros, mas por tratar-te de um 
documento que é exigido na hora de acessar pro-
gramas de crédito rurais como o Pronaf, de com-
pra direta, entre outros. Em 2019 foram entregues 
5.795,48 milhões de declarações de ITR. Para esse 
ano, a expectativa é de que 5,9 milhões de docu-
mentos sejam recebidos pela Receita Federal.

A cobrança do ITR está prevista no art. 153, VI, 
§4º da Constituição Federal; na Lei 9.393/96; 
Decreto 4.382/2002; Instrução Normativa 
256/2002 e 1.967/2020. No caso de convênio 
para municipalização do ITR, as normas estão 
previstas na Lei 11.250/2005; Decreto 
6.433/2008, Instruções Normativas 1.640/2016 
e 1.877/2019.
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PRODUZIR E PRESERVAR

Conservação de nascentes 
garante água em plena  
seca no Paraná
Abastecimento com sustentabilidade e 
responsabilidade ambiental nas propriedades da 
agricultura familiar 

Na estiagem mais severa dos últimos 50 anos, atitudes simples e até 
então ´anônimas´ de preservação, revelam como a responsabilidade 
socioambiental pode fazer a diferença no enfrentamento de uma seca sem 
precedentes na história do Paraná. Remando contra a maré, cidades para-
naenses despontam como exemplo de preservação ambiental através da 
conservação de nascentes de água. Para muitos agricultores familiares a 
estiagem não foi necessariamente um problema. Graças à conscientização 
ambiental, eles conseguiram mantero volume da água suficiente para abas-
tecer a propriedade, a família e, em alguns casos, até a irrigação da lavoura. 

Somente em Capitão Leônidas Marques (CLM), no Oeste do estado, já 
foram conservadas, preservadas ou recuperadas 380 nascentes. Fontes que 

abastecem e atingem de maneira direta aproxima-
damente cinco mil famílias. A propriedade do agri-
cultor familiar Claudemir Dallabrida já está na 
quarta nascente recuperada. O Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) da 
cidade participa e apóia o projeto que vem benefi-
ciando os agricultores familiares, trazendo água 
de qualidade para o consumo humano e animal. 
Claudio Zeni, presidente do STTR, ressalta tam-
bém a “importância de projetos como este para a 
agricultura familiar na região e, por consequência, 
para todo o estado do Paraná”.

Francisco Caetano Martins, superintendente 
de bacias hidrográficas do Paraná, explica que, em 
uma visão macro, o alcance é bem maior, tendo em 
vista que essas águas nascentes em CLM desem-
bocam logo após a última das sete barragens do 
Rio Iguaçu, agregando água às Cataratas do 
Iguaçu e continuam pelos córregos do Brasil até a 
Patagônia. “Vimos conhecer o modelo do municí-

Aspecto da nascente antes da proteção na propriedade Jose Pedro dos Reis Filho, em Tomazina. Aspecto pós- proteção na área do  agricultor.

Pedro Ribas/SMCS Divulgação IDR

pio e quem sabe poder levá-lo para todo o estado. 
É uma alegria ver de perto este programa e que 
bom se ele for estendido ao estado. Vejo que este 
sistema de parcerias entre a comunidade civil, pre-
feitura, sindicato, Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR-PR/Emater) e convênios 
deu muito certo e a ideia é incorporar ao programa 
Rio Vivo, criado recentemente pelo governo esta-
dual”, acrescentou Martins.

O agricultor marquesiense Edelano Rohers, 
gestor ambiental e um dos diretores do STTR da 
cidade, explica que a preservação ou recuperação 
da nascente é um trabalho que exige conhecimen-
to e que precisa ser feito com o mínimo de interfe-
rência possível na natureza ao redor. “Temos que 
trazer o material, usar máquinas, mas sem a reti-
rada de árvores e da vegetação. Preservamos o 
máximo que podemos. Para isso, além do conhe-
cimento técnico, contamos com a parceria da pre-
feitura com seu maquinário e materiais, e também 
dos próprios agricultores, que muitas vezes 
emprestam suas máquinas para o serviço”, expli-
ca Rohers.

O secretário municipal de Meio Ambiente, 
Valter Giachini, afirma que o município é rico em 
água, mas devido à má conservação de solo, mui-
tas foram assoreadas: “nosso objetivo é reverter 
isso, para que o agricultor tenha uma água de qua-

lidade e com potencial muito bom”. A prefeitura 
fornece material e mão de obra.

A recuperação de nascentes em Capitão 
Leônidas Marques teve início em 2013 e o trabalho 
recebeu o nome de Programa Água Pura. Desde 
então a ação se estendeu a nascentes de 27 comu-
nidades do município, chegando hoje a um total de 
380 nascentes recuperadas. Mil e duzentos alunos 
já participaram também do trabalho. A prefeitura 
da cidade acabou ganhando dois prêmios esta-
duais por gestão pública e ambiental. O programa 
então ultrapassou os limites municipais e chegou 
às cidades de Santa Lúcia, Boa Vista, Capanema, 
Realeza e Palmas. 

De acordo com o secretário da Agricultura do 
Paraná, Norberto Ortigara, números do IDR reve-
lam que em todo o estado já foram conservadas 
mais de 3 mil nascentes.

Conservação gera 
água de qualidade

O projeto de Conservação de Nascentes, em 
linhas gerais, consiste em identificar o olho d’água, 
limpar a área ao redor de todo tipo de contamina-
ção. Depois faz-se o isolamento com solo-cimento 
– mistura de barro/argila com pequena quantida-
de de cimento. Também se usam pedras específi-

cas, cobrindo finalmente e deixado os canos pre-
parados para saída de água e outro para colocação 
de produto de tratamento. Um dos canos fica des-
tinado a dar vazão à água não utilizada pela pro-
priedade. Esta água vai para os córregos, o que 
contribui para o equilíbrio ambiental.

Além do processo de conservação da nascen-
te, os técnicos do IDR-PR orientam a família que a 
água depende muito da conservação da natureza 
ao redor da mina, daí também vem a importância 
da preservação de árvores e toda mata ao redor. 
Segundo o engenheiro agrônomo do IDR em 
Tomazina, Alfredo Braz da Costa Alemão, com 
valor aproximado de R$ 200 e 300 o produtor con-
segue fazer a conservação da nascente e ainda 
levar a água para os locais de uso. 

Agricultor familiar em Tomazina (PR), Antonio 
Pedro Sabino cultiva café, cria bezerros e agora 
conta que está “partindo para o abacate”, para 
diversificar mais seus negócios. Ele, sua família e 
seus animais dependem da água da nascente que 
vem da propriedade do cunhado, a mesma que 
abastece mais cinco famílias. As famílias de 
Sabino, do cunhado e as outras são parte da popu-
lação paranaense que produz beneficiada com o 
projeto de Conservação de Nascentes. Sabino 
conta que apenas em seu bairro, já foram feitas 15 
recuperações de minas. 

Conservação de nascente na propriedade  de Sebastiao Marcelino, em Barboza Ferraz com a equipe do IDR/Emater.

Tomazina - Propriedade 

de Antonio Pedro Sabino.
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Alfredo Alemão explica que a conservação de 
nascentes começou na década de 90 na região e 
se intensificou mais na última década. Segundo o 
IDR hoje são aproximadamente 200 nascentes 
protegidas na região, cada uma suprindo em 
média 4 famílias. “O projeto beneficia o produtor 
trazendo água, melhorando a qualidade da água, 
tornando-a própria para consumo e, assim, tra-
zendo ganho na qualidade de vida da população”, 
destaca o agrônomo.

Dados do IDR apontam que aproximadamente 
90% dos produtores utilizam água de nascentes, 
mas nem sempre elas são potáveis. “Muitos pro-
dutores pensam que cercar a nascente com uma 
caixa de cimento já é suficiente, mas não é. Já visi-
tamos nascentes cercadas assim, onde foram 
encontrados animais mortos, contaminando a 
água”, alerta o agrônomo. Paulo Baia, produtor 
familiar e presidente do STTR em Barbosa Ferraz, 
conta que lá na região o trabalho também é muito 
importante para a agricultura familiar: consegui-
mos usar a água destas nascentes para os animais 
e até para o consumo de toda a família”. 

Água, como o bem maior 
da propriedade

Hoje, os produtores familiares são os que mais 
solicitam o apoio técnico, segundo conta o Marcos 
Roberto de Brito, assistente social do IDR de 
Barbosa Ferraz. “Para eles a água é o bem maior 
em sua propriedade”. A conservação une também 
entidades de ensino como universidades e até os 
vizinhos, um ajudando o outro. Marcos ressalta 
que em suas visitas é sempre ensinada a importân-
cia de uma água de qualidade, e os riscos para a 
saúde da família toda, ao consumir uma água 
imprópria. “Muitos problemas de saúde podem vir 
de uma água contaminada. Também a orientação 
de como fazer o tratamento da água”. 

Esta foi também a grande preocupação de 
Fabiana Rodrigues Pontes e Reinaldo Maciel 

Bezerra Júnior, a qualidade de vida e saúde de sua 
família e dos filhos. Filha de agricultores em 
Barbosa Ferraz, Fabiana foi cursar Gestão 
Ambiental em Londrina, onde conheceu o marido 
Reinaldo. Quando a primeira filha nasceu decidi-
ram morar e trabalhar no sítio da família de Fabiana 
para dar melhor qualidade de vida aos filhos. 
Reinaldo topou a proposta e hoje, conta ela, mes-
mo nunca tendo trabalhado como produtor rural, 

o marido aprendeu e desempenha muito bem a 
agricultura. 

“Volume de água dobrou”

Há três anos e meio o casal produz hortaliças 
e frutas orgânicas. Usa diversas técnicas que 
geram sustentabilidade na propriedade e na 
natureza, inclusive a Conservação de Nascentes. 
“Depois que fizemos, o volume de água mais que 
dobrou, nunca falta. Quando chovia a água vinha 
turva, agora não mais. E gerou também um ciclo 
harmonioso entre nós produtores, a natureza e 
os consumidores de nossos produtos. É muito 
bom poder ouvir de um consumidor final que seu 
produto é diferente, tem melhor sabor”, come-
mora Fabiana. 

A produtora conta que neste ciclo de preser-
vação e conservação na propriedade até apare-
ceram novas espécies de aves e mamíferos que 
há muitos anos não viam. Tudo ficou mais fresco 
e um córrego, que estava praticamente seco, 
recuperou seu curso. 

O reequilíbrio da fauna, do ecossistema, eles 
podem comprovar também na diminuição de 
pragas, na melhor qualidade e volume da água, 
que os possibilita irrigar a plantação, e contribui 
para o uso zero de agroquímicos em seus ali-
mentos. Na propriedade, a água da nascente 
abastece as três casas das famílias, e eles 
desenvolvem ainda compostagem com restos 
de alimentos, cascas de ovos e dejetos de suí-
nos. 

Dados do IDR de Barbosa Ferraz mostram 
um total aproximado de 2 mil nascentes já foram 
localizadas e protegidas na região. “O importan-
te além de manter a vida e a qualidade da água é 
a qualidade de vida que você traz para a família”, 
diz o assistente social Marcos de Brito. Fabiana 
e Reinaldo, que decidiram tirar a filha do aparta-
mento na cidade grande e voltar para o sítio em 
busca de qualidade de vida, não se arrependem: 

“Queremos cada vez mais produzir de maneira 
sustentável e quem sabe ensinar essas técnicas 
a outras pessoas. Nossa vida mudou totalmente 
e para melhor”, diz a agricultora. 

O sítio de Fabiana pertence à família há 60 
anos e a mina conservada também já exista des-
de então. A exemplo da propriedade de Fabiana, 
outras iniciativas já diversificam a produção e 
uso sustentável das terras e águas. O agrônomo 
Alfredo Alemão conta que em Tomazina o IDR-
PR também já implantou um projeto de manejo 

Capitao Leonidas Marques 

Fabiana e família, na propriedade em  Barbosa 

Ferraz. Abaixo área irrigada com água da nascente.

Divulgação IDR
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de dejetos de bovinos, onde existia muita conta-
minação da água e estava causando a morte de 
peixes. O uso de tanques de esterco líquido, for-
mado por água e os dejetos, possibilita o uso 
como adubo nas pastagens, tendo se tornado 
uma referência. 

SERVIÇO – Se você, agricultor familiar, deseja saber mais 

sobre este projeto de Conservação de Nascentes ou outras 

técnicas de preservação ambiental e sustentabilidade, 

entre em contato com o STTR. 

AGRICULTURA FAMILIAR E ODS

Além de garantir água para o 
abastecimento da família e às ativi-
dades na propriedade rural, o pro-
jeto de Conservação de Nascentes 
está alinhado com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), agenda da Organização 
das Nações Unidas (ONU) no com-
bate à pobreza, para promover 
a prosperidade e o bem-estar para 
todos, proteger o meio ambiente e 
enfrentar as mudanças climáticas. 
A agenda foi lançada em setembro 
de 2015 durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, com a proposta de cumprir as metas 
e objetivos até 2030. Da qualidade da água à produção de alimentos com sustentabilidade, da 
erradicação da pobreza à redução das desigualdades, a agricultura familiar não apenas está soli-
dária aos ODS como vive, pratica e promove essa agenda.   

Marcos Brambilla, presidente da Fetaep, lembra que a agricultura familiar, por essência e 
vocação está inserida em praticamente todos os 17 ODS. “Para nós, agricultores familiares, os 
objetivos definidos pela ONU são condição ao pleno exercício da atividade, com dignidade, sobe-
rania e responsabilidade na produção de alimentos”, diz Brambilla. O dirigente lembra que o cui-
dado com a água é apenas uma das iniciativas ambientais e com foco na sustentabilidade que vem 
da agricultura familiar. Em um trabalho integrado entre Federação, sindicatos rurais, cooperativas, 
associações de produtores, prefeituras, governo do estado e outras parcerias estratégicas, como 
com o IDR, Brambilla explica que é possível amplificar o resultado e beneficiar direta e indiretamen-
te milhões de pessoas no Paraná.
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COLUNA 
JURÍDICA

Enquadramento sindical do empregado rural

É comum haver dúvidas quanto ao 
enquadramento sindical dos empregados 
rurais, principalmente nas empresas que 
possuem mais de uma atividade produtiva. 
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
estabelece que a categoria profissional é 
definida em razão do trabalho do emprega-
do em favor da empresa (empregador) de 
determinada categoria econômica (art. 511, 
§ 2º).

Segundo esta determinação, a regra 
geral é a do enquadramento sindical dos 
empregados ao sindicato correspondente à 
atividade preponderante da empresa, inde-
pendentemente da profissão ou função 
exercida. Somente em se tratando de cate-
goria diferenciada é que o enquadramento 
sindical se dará ao sindicato representante 
daquela respectiva profissão, e não pela 
entidade sindical que representa os demais 
empregados.

Importante esclarecer que categoria 
profissional diferenciada é aquela formada 
por empregados que exerçam profissões ou 
funções diferenciadas por força de estatu-
tos profissionais (Lei) ou, em consequência 
de condições de vida singulares. Sendo 

duto in natura, a exemplo da cana-de-
-açúcar, trata-se, evidentemente, de 
exploração realizada em estabelecimen-
to agrário, caracterizando este como 
empregador rural, nos termos do artigo 
3º da Lei nº 5.889/73. Neste sentido, 
havendo trabalho no setor agrícola, 
inclusive quando o empregador é uma 
agroindústria, os empregados terão 
enquadramento sindical rural, seja qual 
for a função exercida.

No que tange aos empregados de 
agroindústrias, incólume o entendimen-
to de que, mesmo com o cancelamento 
das Orientações Jurisprudenciais nº 315 
e 419 do TST, o enquadramento sindical 
do empregado se dá pela atividade efe-
tivamente desenvolvida, em sendo 
empresa agroindustrial, seus emprega-
dos terão enquadramento sindical rurí-
cola, conforme determinação prevista 
na Lei nº 5.889/1973 e no Decreto nº 
73.626/1974 (regulamentos do traba-
lho rural).

Clodoaldo Gazola, 
assessor jurídico da FETAEP.

assim, para estas funções ou categorias existem 
regulamentações e normas específicas, ou seja, 
diferentes dos demais empregados da mesma 
empresa (artigo 511, da CLT). 

Destaca-se que o trabalho rural é condição 
de vida singular e ainda têm regulamento pró-
prio. A Lei 5.889/1973 e o Decreto 73.626/1974 
regulamentam o trabalho rural, inclusive especi-
fica quem é empregador rural, estabelecimento 
agrário e agroindústria. 

A Lei nº 5.889/1973 descreve o empregador 
rural como a pessoa física ou jurídica que explora 
atividade agro-econômica (artigo 3º). Esta mes-
ma Lei inclui como empregador rural quem 
explora atividade econômica a exploração indus-
trial em estabelecimento agrário (§ 1º, do artigo 
3º). O Decreto nº 73.626/1974 considera como 
exploração industrial em estabelecimento agrá-
rio as atividades que compreendam o primeiro 
tratamento dos produtos agrários in natura sem 
transformá-los em sua natureza.

O enquadramento sindical de uma agroindús-
tria é definido pela atividade desempenhada pelo 
empregado. Assim, se a atividade desenvolvida 
volta-se ao aproveitamento dos subprodutos 
oriundos das operações de preparo de solo, plan-
tio, manutenção, colheita e modificação do pro-

O trabalho rural é condição de 
vida singular e ainda têm 

regulamento próprio.

NOVA GERAÇÃO

Festival mobiliza e 
conecta juventude rural
Conexão Campo Jovem discute o 
papel da nova geração na 
agricultura familiar 

O 1º Festival Conexão Campo Jovem organiza-
do pela Fetaep reuniu mais de 400 pessoas em um 
evento on-line. Iniciativa da Secretaria de 
Juventude Rural, o encontro contou com uma 
intensa e concentrada programação, com depoi-
mentos e promoções técnicas e sociais. Em uma 
das apresentações o presidente da Fetaep Marcos 
Brambila falou da importância do processo de ges-
tão, focada nos pilares econômico, social e 
ambiental. Uma perspectiva, segundo Brambilla, 
que deve ser aplicada não apenas na representa-
ção da Federação e dos Sindicatos, como na base 
para o fortalecimento da agricultura familiar. O 
dirigente também destacou as dificuldades impos-
tas pelo cenário atual: “desafiador, mas também 
de muitas oportunidades. Um momento que exige 
protagonismo do jovem agricultor familiar.”

O festival trouxe ainda depoimentos em vídeo 
de jovens agricultores de várias regiões do estado. 
Comum em todos eles, o fato de todos estarem 
assumindo responsabilidade de gestão e opera-
ção na propriedade ao lado dos pais. E que a opção 
por ficar no campo não impediu que eles estudas-
sem, inclusive cursando programas de pós-gra-
duação. Os jovens mostraram que a sucessão está 
cada vez mais fortalecida e favorecida. E que o 
campo oferece tantas ou mais oportunidades que 
a vida nos centros urbanos.

Alexandre Leal dos Santos, secretário-geral 
e coordenador de Juventude Rural da Fetaep 
falou da importância do trabalho do campo e do 
trabalhador rural no abastecimento das cida-
des. Ele também falou sobre as diversas opor-
tunidades que o jovem encontra nos dias de 
hoje para fazer a sucessão no campo e seguir na 
agricultura. Para isso, lembrou Alexandre, esse 
jovem tem acesso a diversas linhas e progra-
mas de apoio previstas no Pronaf, o plano safra 
da agricultura familiar. Em uma palestra show, 
recheada com mágica, o professor Fábio 
Xavier, tratou da importância da sucessão rural 
para a agricultura familiar.

Realizada em 30 de julho, a promoção teve o 
apoio do Senar-PR e dos Sindicatos dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de todo 
estado, distribuídos nas 10 regionais da Fetaep. 
Na agenda cultural, várias apresentações de 
jovens cantores, alguns deles agricultores fami-

liares, interpretando canções que retratam a 
vida no campo.

Durante a programação a Fetaep sorteou 
entre os participantes dez viagens técnicas (uma 
por regional) para Curitiba para conhecer de per-
to a estrutura e o trabalho da Fetaep em prol da 
agricultura familiar. Também foi sorteado um 
smartphone Samsung Galaxy. Confira relação 
dos ganhadores na tabela acima.

Viagens Técnicas   

Cristiane Maria Trombetta Dallemole  Mariópolis - Regional 1

Isabela Albuquerque  Santa Helena - Regional 2

Luiz Fernando Assalin Passamani Cidade Gaúcha - Regional 3

Keller Cristina Nicodemo de Souza  São Jorge do Ivaí - Regional 4

Odair Rodrigues dos Santos  Barbosa Ferraz - Regional 5

Luiz Fernando Vidal Soares  Primeiro de Maio - Regional 6

Jéssica de Almeida Lopes  Guapirama - Regional 7

Wagner Mendes Buava  Cantagalo - Regional 8

Sofia Angélica Jeanfelice  Jardim Alegre - Regional 9

Elisete Scremin da Silva Iovato  Bocaiúva do Sul - Região 10

Vagner Matheus Hreciuk  Irati - Regional 10

Celular Samsumg Galaxy:   

Maria de Fátima de Carvalho Arapongas Arapongas - Regional 6

Festival Contag
De 6 a 8 de agosto foi a vez da Contag realizar o 

seu evento, on-line e nacional. O Com o tema 
Construindo um Mundo Novo, o 1º Festival 
Juventude Rural Conectada reuniu centenas de 
jovens da agricultura familiar em todo o Brasil. 
Além da participação da juventude paranaense, o 
Festival contou com a participação da Fetaep atra-
vés do secretário-geral Alexandre Leal do Santos.

GANHADORES PROMOÇÃO CULTURAL 

Reprodução de montagem com imagens da transmissão do Festival Campo Jovem.

Envato
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SOBRE A CONSULTA

A consulta on-line impactou produtores 
rurais de diferentes setores produtivos, 
empresários e prestadores de serviços em 
agricultura digital em todas as regiões do 
Brasil. Divulgada em agosto, a consulta ficou 
aberta entre 17 de abril e 2 de junho. Foram 
respondidos 870 questionários (586 agri-
cultores e 284 empresas ou prestadores de 
serviços). Os resultados finais da pesquisa 
consideram os dados de 504 agricultores e 
249 empresários ou prestadores de serviço 
que preencheram o questionário em sua 
totalidade. A consulta foi nacional e atingiu 
556 municípios de todos os estados e o 
Distrito Federal. Os estados com maior 
número de respostas foram Rio Grande do 
Sul (15,8%), Minas Gerais (14,5%), São 
Paulo (13,3%), Bahia (10%) e o Paraná 
(8,6%). Regionalmente 32,5% das pesqui-
sas vieram do Sudeste, 28% do Sul, 26,2% 
do Nordeste, 8% do Centro-Oeste e 5,3% do 
Norte. Do Paraná, responderam à pesquisa 
agricultores de 60 municípios do estado, da 
Região Metropolitana de Curitiba ao Norte, 
Oeste, Noroeste e Sudoeste. 

TECNOLOGIA

Pesquisa aponta realidade da 
agricultura digital no Brasil

corte (33%) e leite (29%), aves (16%), ovinos 
(14%) e suínos (10%). Também há relatos de equi-
nos, caprinos, apicultura piscicultura e aquicultu-
ra. 

Conforme a tabulação da pesquisa, 84,1% dos 
agricultores alegam utilizar pelo menos uma tec-
nologia digital e 15,9% não utilizam nenhum tipo de 
tecnologia. Entre os que usam, no entanto, perce-
be-se que há certa limitação e entendimento sobre 
a agricultura digital no processo produtivo. 70,4% 
deles consideram que adotam tecnologia pelo 
simples fato de uso da internet. Outros 57,5% dis-
seram usar aplicativos de celular ou programas de 
computador para a obtenção ou divulgação de 
informações da propriedade e da produção. E 
22,2% para a gestão da propriedade. 

Entre as vantagens apontadas pelos agriculto-
res que participaram da pesquisa na adoção de 
tecnologias em agricultura digital está o aumento 
da produtividade, maior eficiência da mão de obra, 
maior qualidade da produção e redução do impac-
to ambiental. Vinculado ao uso de aplicativos e 
serviços web está a redução de custos e aumento 
da rentabilidade, compra de insumos e comercia-

72% dos entrevistados têm até 50 
hectares. Custo e conexão são 
principais desafios 

O valor do investimento na aquisição de máqui-
nas, equipamentos e aplicativos está entre as prin-
cipais dificuldades apontadas pelos agricultores 
na adoção de novas tecnologias na atividade agrí-
cola e pecuária. Ao lado da questão financeira, pro-
blemas de conectividade ou a ausência total de 
conexão nas áreas rurais também são apontados 
como barreiras à inclusão digital no campo. A pri-
meira constatação foi apontada por 67,1% e a 
segunda por 47,8% dos respondentes da pesquisa 
Agricultura Digital no Brasil – Tendências, Desafios 
e Oportunidade. 

O levantamento é fruto de uma parceria entre 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária), Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Os 
resultados integram o projeto “Inteligência estra-
tégica para pequenos negócios rurais: agregação 

de valor e tecnologia”, 
coordenado pela Secre-
taria de Inovação e Negó-
cios (SIN) da Embrapa. O 
estudo procurou traçar 
um panorama sobre as 
tecnologias digitais utili-
zadas na agricultura, os 
principais desafios e 
expectativas do setor.

Quase 70% dos agri-
cultores declararam ter mais de 10 anos de profis-
são e 72% deles cultivam áreas de até 50 hectares. 
Entre os que tem área de até 20 hectares, 34% tem 
até 10 anos de profissão e 39% mais de 20 anos de 
profissão. A maioria absoluta, 74%, trabalha na 
agricultura, 54% com pecuária, 6% com silvicultu-
ra e 24% desenvolvem sistemas consorciados ou 
integrados como integração lavoura-pecuária-
-floresta (ILPF). Eles relatam o cultivo de 53 lavou-
ras permanentes e temporárias. Destaque para 
milho, feijão, soja, café, cana-de-açúcar, mandio-
ca, trigo, arroz, hortaliças e frutas (banana, laranja, 
uva, mamão e manga). Já na pecuária, atividade de 

lização de produtos, inclusive com vendas diretas 
aos consumidores. Os resultados mostram que a 
facilidade de comunicação e de acesso à informa-
ção, proporcionada pela internet, são a porta de 
entrada hoje para introduzir o agricultor nessas 
novas tecnologias. Mas aplicações mais especiali-
zadas, capazes de ampliar o acesso a mercados, 
reduzir custos ou ainda agregar valor à produção 
já estão no radar dos produtores rurais, com 
potencial de expansão. 

Provocados sobre o futuro, os agricultores 
buscam aplicações mais especializadas, capazes 
de ampliar o acesso a mercados, reduzir custos ou 
ainda agregar valor à produção, com potencial de 
expansão. A maioria, em torno de 67%, ressaltou 
a necessidade de maior uso das tecnologias digi-
tais para a obtenção de informações e planeja-
mento das  atividades da propriedade. Ferra men-
tas para detecção e controle de deficiências nutri-
cionais está no radar de 52% e para a compra e 
venda de insumos, produtos e produção é impor-
tante para outros 52%.

 De pautar políticas públicas e amparar o ges-
tor público a apoiar a tomada de decisão no campo, 
a pesquisa tem como objetivo orientar a formula-
ção e estabelecer novas diretrizes para linhas de 
pesquisa e desenvolvimento com base em um 
diagnóstico e uma demanda real e atualizada da 
realidade e do perfil digital do agricultor brasileiro. 
Indicar possíveis áreas para novos investimentos 
em agricultura digital e fortalecer iniciativas de 
capacitação que consideram a característica tec-
nológica dos produtores também estão entre os 
propósitos.  

67% 
dos agricultores 

apontam as tecnologias 
digitais como 

ferramenta para obter 
informações e no 
planejamento da 

atividade.
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