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RESUMO 

 

O crescimento da população mundial, que é contínuo e rápido, eleva a 
demanda por alimentos derivados de grãos. Para que seja mantido o suprimento 
desses alimentos, é necessário que os produtores rurais dispensem especial 
atenção para os recursos naturais solos e água, essenciais para suas produções. 
Diante deste contexto, e para auxiliá-los no monitoramento e na autogestão desses 
recursos naturais, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta 
computacional de acesso via web, pela qual o produtor rural poderá realizar 
diagnóstico e avaliação da sustentabilidade de solos agrícolas de sua propriedade 
rural. A ferramenta, de caráter educativo, ao mensurar o perfil de manejo dos solos 
agrícolas atribui uma nota que irá estabelecer o nível de sustentabilidade de solos 
da propriedade rural, enquadrando-o como crítico, atenção ou sustentável. Os níveis 
visam alertar o produtor rural sobre a necessidade de adotar ações voltadas à 
recuperação, preservação e à manutenção desses recursos naturais, 
contribuindo para que a propriedade rural obtenha aumento de produção e de 
produtividade de grãos, em mesma área física. Para o seu desenvolvimento, foram 
coletados e analisados dados históricos das safras brasileiras da soja no período de 
1976/77 a 2015/16, compostos por área cultivada, produção e produtividade, que 
subsidiaram a identificação da necessidade do aumento da produção e 
produtividade de grãos. O local dos estudos foi o município de Maringá, no estado 
do Paraná. A ferramenta computacional web foi testada por produtores rurais 
voluntários, os quais destacaram o seu potencial de uso como suporte para o 
monitoramento e a autogestão dos solos das propriedades rurais e a disseminação 
de conhecimentos. Os resultados dos diagnósticos realizados nas propriedades 
testadas indicaram que as propriedades rurais foram enquadradas no nível crítico de 
sustentabilidade dos solos agrícolas, reflexo do predomínio de cultivo da soja, milho 
e trigo. Perfil este que requer tomada de medidas preventivas, corretivas e 
emergenciais sobre os manejos aplicados aos solos, objetivando reverter a atual 
situação e evitar a exaustão dos solos, que poderá comprometer a continuidade da 
atividade agropastoril, com consequências na produção regional de grãos. Ainda 
indica que urge implementar ações voltadas a conscientizar os produtores rurais 
quanto à necessidade de corrigir os manejos dos solos, mediante a adoção de 
práticas e técnicas conservacionistas voltadas à preservação desses recursos 
naturais, com o objetivo de aumentar a produção e a produtividade de grãos em 
mesma área física, com redução dos custos de produção, aumento da rentabilidade 
do empreendimento rural e da disponibilidade de grãos destinados à alimentação 
humana.  
 
Palavras-chave: Autogestão de Solos Agrícolas. Agricultura Sustentável. 

Produtividade de Grãos. 



 

ABSTRACT 
 

 
The growth of the world´s population, which is continuous and rapid, raises the 

demand for foods derived from grains. In order to maintain the supply of these foods, 
it is necessary for rural producers to pay special attention to the natural resources of 
soil and water essential for their production. Given this context, and to assist them in 
the monitoring and self-management of these natural resources, this work presents 
the development of a web-based computational tool, through which the rural 
producer can diagnose and evaluate the sustainability of agricultural soils owned by 
him. The tool, of an educational nature, when measuring the management profile of 
agricultural soils attributes a note that will establish the level of sustainability of the 
property soil, framing it as critical, attentive or sustainable. The levels aim to alert the 
rural producer to the need to adopt actions aimed at the recovery, preservation and 
maintenance of these natural resources, contributing to the increase of grain 
production and productivity in the rural property in the same physical area. For its 
development, historical data of the Brazilian soybean crops from 1976/77 to 2015/16 
were collected and analyzed composed of a cultivated area, production and 
productivity, which subsidized the identification of the need to increase production 
and grain yield. The study site was the city of Maringá, in the southern State of 
Paraná. The web computing tool was tested by volunteer farmers, which highlighted 
their potential use as a support for monitoring and self-management of rural land and 
the dissemination of knowledge. The results of the diagnoses performed on the 
tested properties indicated that the rural properties were framed at the critical level of 
sustainability of agricultural soils, reflecting the predominance of soy, corn and wheat 
cultivation. This profile requires preventive, corrective and emergency measures to 
be taken on soil management, aiming at reversing the current situation, and avoiding 
soil exhaustion, which may compromise the continuity of agropastoral activity, with 
consequences for the regional production of grains. It also indicates that it is urgent 
to implement actions aimed at raising the awareness of rural producers about the 
need to correct soil management through the adoption of conservationist practices 
and techniques aimed at the preservation of these natural resources, with the aim of 
increasing grain yield and productivity in the same physical area, with a reduction in 
production costs, an increase in the profitability of the rural enterprise and the 
availability of grains destined for human consumption.  
  
Keywords: Self-management of Agricultural Soils. Sustainable agriculture. Grain 

Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento da população mundial é rápido e contínuo, e a ONU estimou 

que em 2015 chegou a 7,35 bilhões de habitantes e que até 2050 deverá atingir 

10,87 bilhões de habitantes (ONU, 2015). A FIGURA 1 mostra a estimativa de 

crescimento da população mundial de 2015 até 2050, que comparada com a de 

2015 poderá atingir 3,52 bilhões de habitantes. Esse crescimento equivale a 48% da 

população mundial de 2015, atingindo a média/ano de 101 milhões de habitantes. 

 
FIGURA 1 – ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL DE 2015 ATÉ 2050  
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FONTE: Adaptado de ONU (2015). 

 
Diante deste cenário de crescimento progressivo da população mundial, a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (2009) 

estima que até 2050 a oferta mundial de grãos deve aumentar em pelo menos 70%, 

cujo reflexo será o de elevar a atual disponibilidade desses alimentos em mais um 

bilhão de toneladas (FIGURA 2). 

 
FIGURA 2 – ESTIMATIVA DE AUMENTO ANUAL DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE GRÃOS ATÉ 2050 

 

FONTE: Adaptado de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2013a). 
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Portanto, para que seja atingida a autossuficiência na produção mundial de 

grãos, os países fornecedores, dentre eles o Brasil, deverão implementar ações 

voltadas a obter gradativo e constante aumento de produção de grãos, de forma 

sustentável, sem que se faça necessária a abertura de novas fronteiras agrícolas. 

A Embrapa (2004b) destaca que a soja foi a cultura agrícola que mais 

cresceu em 32 anos, tanto no Brasil como no mundo, e informa que em 1970 a 

produção mundial era de 43,7 milhões de toneladas e em 2003 atingiu 189,2 milhões 

de toneladas. O crescimento foi de 333%, equivalente a 4,33 vezes.   

A soja tem se destacado como um dos principais produtos da agricultura 

brasileira destinados à alimentação humana, pelo constante crescimento da área 

cultivada e da produção, safra após safra (FIGURAS 8 e 9). 

Diante dessa especificidade, o cultivo, a produção e a produtividade da soja 

foram tomados como referência para os estudos, com ênfase na sustentabilidade 

dos solos agrícolas. 

A Embrapa (2013b) destaca a soja como uma das principais fontes de 

proteína vegetal e, quando consumida por animais, é convertida em proteína de 

origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados. 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP (2016) estima 

recorde para a produção mundial da soja para a safra de 2015/16, no volume total 

de 320,2 milhões de toneladas. A FIGURA 3 mostra a estimativa da produção 

mundial da soja para a safra de 2015/16, com o Brasil em segundo lugar. 

 

FIGURA 3 – ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE SOJA PARA A SAFRA DE 2015/16 
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O Brasil se consolidou na produção da soja a partir da década de 1970, 

tendo acompanhado o crescimento mundial. Em 2004 o país conquistou o status de 
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segundo maior produtor mundial, contribuindo diretamente para o crescente e 

contínuo aumento da produção mundial (EMBRAPA, 2004b). 

Para a safra de 2015/16, a produção estimada do Brasil é de 100 milhões de 

toneladas, equivalente a 31% da produção mundial, resultado do aumento da área 

cultivada e da produtividade, superado apenas pelo EUA – Estados Unidos da 

América, o primeiro em produção (FIESP, 2016).  

A FIGURA 4 mostra a estimativa de exportação mundial da soja, safra de 

2015/16, no total de 132 milhões de toneladas, equivalentes a 41% da produção 

mundial. 

 

FIGURA 4 – ESTIMATIVA DE EXPORTAÇÃO MUNDIAL DE SOJA PARA A SAFRA DE 2015/16  
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FONTE: Adaptado de FIESP (2016). 

 

Com relação à safra brasileira de 2015/16, estima-se que as exportações 

atingirão volume físico próximo de 59 milhões de toneladas, o que fará do Brasil o 

maior exportador global de soja (FIESP, 2016). A FIGURA 5 mostra o destino da 

soja brasileira. 

 

FIGURA 5 – DESTINO DA SOJA BRASILEIRA 

 

FONTE: WA RURAL (2015). 
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Segundo a Fiesp (2016), o Brasil é, em muito, favorecido para manter-se em 

destaque na produção mundial da soja, com tendência a assumir o seu topo, uma 

vez que os concorrentes diretos, Estados Unidos da América e Argentina, deverão 

ter suas produções estabilizadas assim que as áreas disponíveis para a expansão 

do cultivo de grãos tiverem atingido o limite.  

Divulga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2015a) que 

aproximadamente 40% da superfície territorial do Brasil, no total de 851,58 milhões 

de hectares (ha), é utilizada pela agricultura. A FIGURA 6 mostra a estimativa de 

produção brasileira da soja na safra de 2015/16, distribuída por estados, em milhões 

de toneladas. 

 

FIGURA 6 – ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE SOJA POR ESTADO 
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FONTE: Adaptado de Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2016b). 

 

O estado do Paraná é o segundo maior produtor nacional da soja, e a 

estimativa é de produção recorde para a safra de 2015/16, chegando a 18,03 

milhões de toneladas, que representa 18,03% da estimativa nacional (DERAL, 

2015). 

Por sua vez Maringá, no estado do Paraná, é o décimo primeiro município 

em produção da soja. Estima-se que, para a safra de 2015/16, esta seja de 839 mil 

toneladas, que equivalem a 4,65% da produção estadual (DERAL, 2015).  

O cultivo da soja causa impactos ambientais pelo consumo dos recursos 

naturais, solos e água. A Constituição Federal estabelece no caput do artigo 225 

(BRASIL, 1988) que: 
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[...] todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os 
presentes e futuras gerações, [...] 

E, ainda, no parágrafo terceiro que: 

 

[...] as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados [...] 

A Constituição do estado do Paraná preceitua no artigo 161 (PARANÁ, 

1989) que é da competência do Estado, respeitada a política do meio ambiente, 

instituir e manter sistema que permita o gerenciamento dos recursos naturais; já o 

inciso I do mesmo artigo estabelece que compete ao Estado instituir e manter 

sistema de gerenciamento dos recursos naturais. E o artigo 164 estabelece que é 

alçada do Estado promover e incentivar a pesquisa do solo e subsolo e o 

aproveitamento adequado dos seus recursos naturais, competindo-lhe fornecer 

documentos e mapeamentos geológico-geotécnicos necessários ao planejamento 

da ocupação do solo e subsolo nas áreas rurais, no âmbito regional e municipal, 

evidenciando que tanto a União quanto o Estado estão direcionando ações para 

estabelecer políticas de preservação ambiental. 

A Resolução n.º 001 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA define impacto ambiental como sendo:  

 

[...] alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a 
segurança, e o bem-estar da população; as atividades sociais e 
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, 
e a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986). 

À luz do dispositivo resolutivo, a produção da soja, quer seja no âmbito 

municipal, regional, estadual ou nacional, está intrinsecamente correlacionada com 

as atividades humanas, promovendo danos aos recursos naturais, solos e água. 

Afirma Jorge Samek (ITAIPU, 2015) que, no início dos anos 1970, a erosão 

assolava os solos férteis do estado do Paraná ameaçando toda a cadeia agrícola, 

pelo revolvimento dos solos, que causava a degradação dos solos e da água, pela 
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erosão hídrica e pelo assoreamento de nascentes e de cursos de água, elevando os 

custos de produção e queda na produtividade.  

Esses danos poderão, caso não sejam implementadas ações que busquem 

a preservação e a conservação dos solos, mediante a adoção de práticas 

conservacionistas (EMBRAPA, 2003), resultar em redução progressiva da 

produtividade de grãos, vindo a continuidade da atividade de produção agrícola, com 

consequente redução da disponibilidade de grãos, refletir no suprimento de 

alimentos de origem vegetal, comprometendo a alimentação de gerações futuras. 

As questões mencionadas motivaram a elaboração do presente estudo, 

conduzindo ao desenvolvimento de uma ferramenta computacional de acesso via 

web que permite ao produtor rural realizar diagnóstico e avaliação de 

sustentabilidade de solos agrícolas de sua propriedade rural, recurso natural não 

renovável, e que visa, a partir dos resultados obtidos, conscientizar os produtores 

rurais quanto à preservação e conservação de solos, recursos essenciais para que 

se obtenha aumento da produtividade agrícola e de grãos, quer em nível local, 

regional, estadual ou nacional. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Divulga o Departamento de Economia Rural - DERAL (2015) que a 

agropecuária nacional cresceu 1,80% em 2015 em relação a 2014, sendo a soja o 

produto que causou maior influência. No Paraná a soja cresceu 4,9%. 

Certamente esse cenário é do pleno e absoluto conhecimento do produtor 

rural, principalmente quanto ao crescimento da demanda mundial por seu produto 

agrícola. Certo também é que não medirá esforços para aumentar a sua produção, 

quer pela adoção de novas tecnologias ou por readequação nos manejos de cultivo, 

mesmo que para isto tenha que abrir mão de práticas essenciais de preservação dos 

solos e da água. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece que os recursos naturais, 

solos e água, são de uso comum e de uso adequado. A Constituição do Paraná 

(PARANÁ, 1989) estabelece que o seu aproveitamento seja objeto de 

gerenciamento, mediante planejamento da ocupação dos solos rurais. 
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Assinala esse cenário a existência de enormes desafios para que a 

produção nacional de grãos seja sustentável, fazendo com que a gestão desses 

recursos naturais, solos e água, seja realizada diretamente pelo produtor rural. 

O estudo deparou com a inexistência de ferramenta computacional que os 

auxiliem a diagnosticar, avaliar e desenvolver atividades focadas na autogestão 

desses recursos naturais, e que também disponibilize informações em tempo real, 

auxiliando-os a tomar decisões e providências tempestivas, visando promover a 

preservação e a conservação dos solos e da água, e também o aumento da 

produção e da produtividade de grãos em sua propriedade rural. 

O uso de ferramenta computacional tem sido disseminado em todas as 

atividades de produção nacional, inclusive nas do agronegócio, o que a torna como 

de suma importância para a gestão de propriedade rural, com crescente demanda. 

Considerando que a humanidade tem a cada ano o desafio de aumentar a 

produção de alimentos, sem a abertura de novas fronteiras agrícolas, a questão é: 

em 2050 haverá alimentos suficientes para nutrir uma população mundial estimada 

em mais de 10,8 bilhões de habitantes? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é desenvolver uma ferramenta computacional 

de acesso via web, com foco educativo, que permita ao produtor rural diagnosticar e 

avaliar a sustentabilidade dos solos agrícolas em sua propriedade rural. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar práticas, técnicas e sistemas de manejos recomendáveis para 

a preservação dos solos na atividade agrícola; 

 Definir critérios que permitam ao produtor rural realizar diagnóstico e 

avaliação da situação presente dos solos em sua propriedade rural; 

 Desenvolver um software com a utilização de ferramentas apropriadas; 

 Comprovar a eficiência do software e de sua metodologia, testando-o 

com produtores rurais.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A SOJA 

Segundo a Embrapa (2013b), a soja (Glycine max (L.) Merrill), tem sua 

origem atribuída ao continente asiático, e é reconhecida como uma das mais antigas 

plantas cultivadas no planeta. Seu cultivo teve origem na China e é remanescente a 

2838 A.C. e no Ocidente iniciou na década de 1920.  

De acordo com Melo Júnior, Camargo e Wendling (2011): a FAO classifica a 

soja como oleaginosa, considerando-a proteica por ter predominância de aminoácidos 

em sua composição, e complementa afirmando que as sementes são o esteio 

alimentar da humanidade, com destaque para a soja.  

Conforme a Embrapa (2013b), a soja é da família do feijão, o grão é 

arredondado e de cor amarela, rica fonte de proteína vegetal, de baixo custo e de 

excelente qualidade. O seu uso na alimentação se dá ao redor do mundo. 

 

2.1.1 A SOJA NO BRASIL 

Para Missão (2006), a soja surgiu no Brasil no início do século XX, com 

maior destaque em meados dos anos 70. Naquele período houve quebra de safra da 

Rússia, e os Estados Unidos não conseguiram suprir a demanda mundial, 

oportunizando o crescimento da produção brasileira, que superou a da China e 

passou a ser o segundo maior produtor mundial, ficando atrás dos Estados Unidos.  

A Embrapa (1994) relata que: 

 

A primeira referência sobre o cultivo da soja no Brasil data de 1882 [...] Com 
a chegada dos imigrantes japoneses em 1908 a soja foi introduzida no 
estado de São Paulo e, em 1914, foi introduzida oficialmente no Rio Grande 
do Sul [...] Entre 1945 e 1950 foram realizados vários experimentos, 
principalmente nas estações experimentais de São Simeão, Patos, Sete 
Lagoas e Lavras, MG, com diferentes cultivares de soja para observar o seu 
comportamento. Em 1961, foram realizados 23 experimentos pelo Ministério 
da Agricultura, na tentativa de criar uma cultivar de soja adaptada às nossas 
condições climáticas. O grande impulso na produção nacional ocorreu na 
década de 60, no Rio Grande do Sul, com o cultivo da soja em sucessão ao 
trigo. Como resultado, a participação do Brasil na produção mundial passou 
de 0,5% ao ano, em 1954 para 16%, em 1976. Desde 1981, o Brasil 
assumiu a posição de líder mundial [ ... ] nas exportações de farelo de soja, 
posição esta que manteve até a safra de 1992/93. 

Bulhões (2007) afirma que: 
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É de conhecimento público que nos últimos anos a produção de soja 
no Brasil tem assumido importância significativa, uma vez que temos 
características peculiares de resistência ao fator climático, diversificação 
de variedades, uma estrutura de armazenamento razoável, 
comercialização que já opera nos níveis mundiais, além de fácil 
negociação, que é fator preponderante desta cultura para a obtenção de 
divisas para o país. É uma cultura de suma importância econômica para o 
Brasil, favorecida pela energia solar e pelos suprimentos de água e 
nutrientes, podendo resultar em ganhos de produtividade. [...] Atualmente, 
os líderes mundiais na produção da soja são os Estados Unidos, Brasil, 
Argentina e China. 

2.1.1.1 Regiões Produtoras de Soja no Brasil 

A Embrapa (1994) destaca que o seu cultivo é realizado em duas regiões: a 

tradicional, composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e 

a em expansão, integrada por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Distrito Federal, Bahia, Maranhão e outros. 

A Conab (2016b) divulga que na safra de 2014/15 a soja ocupou uma área 

de 31,57 milhões de hectares (ha), com a produção de 95,07 milhões de toneladas, 

e a produtividade média foi de 3.011 kg/ha. 

A Conab (2016b) estima que a área plantada para a safra de 2015/16 foi de 

58,5 milhões de hectares. Destaca que nesse universo a soja foi cultivada em 56% 

do total, equivalente a 32,76 milhões de hectares. Também destaca que é o principal 

responsável pelo aumento de área plantada em relação à safra de 2014/15, que foi 

de 0,87%, equivalentes a 512,8 milhões de hectares. Entretanto, o crescimento de 

área plantada com essa oleaginosa na safra de 2015/16 foi de 3,5%, equivalentes a 

1,1 milhão de hectares. 

A TABELA 1 demonstra, por regiões, a evolução da produção brasileira da 

soja nas últimas cinco safras, que compreendem o período de 2011/12 até 2015/16. 

A soja assumiu a condição de ser um dos principais produtos agrícolas brasileiros, 

gerando riquezas para toda a cadeia de produção.  
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TABELA 1 – PRODUÇÃO BRASILEIRA DA SOJA POR REGIÕES 

11 / 12 12 / 13 13 / 14 14 / 15 15 / 16  (*) Milhões/t %

Sul 18,56 30,03 29,30 34,02 37,63 149,54 34,59

Sudeste 4,66 5,43 5,01 5,90 7,54 28,54 6,60

Centro-Oeste 34,91 38,09 41,80 43,97 47,10 205,87 47,62

Norte 2,17 2,66 3,39 4,29 3,92 16,43 3,81

Nordeste 6,10 5,29 6,62 8,08 5,81 31,90 7,38

TOTAL: 66,40 81,50 86,12 96,26 102,00 432,28 100,00

VARIAÇÃO: -11,87 22,74 5,67 11,77 5,96

REGIÃO
SAFRAS - (anos)

PRODUÇÃO DE SOJA POR REGIÕES BRASILEIRAS   -  (milhões de toneladas)

TOTAL

 

(*) Estimativa - Abril/2016. 

FONTE: Adaptado de CONAB (2016b). 

 

As regiões Centro-Oeste e Sul são as maiores produtoras, representando 

82,21% da produção nacional. 

 

2.1.1.2 Difusão da Soja no Brasil 

A Conab (2016a) compila e divulga dados históricos da soja no território 

nacional, inclusive a estimativa para a última safra, no caso, a de 2015/16. A 

FIGURA 7 mostra a estimativa de cultivo da soja para a safra de 2015/16, por 

regiões. Em destaque, municípios com produção acima de cinco mil toneladas. 
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FIGURA 7 – DIFUSÃO DA SOJA NO BRASIL 

 

FONTE: CONAB (2016a). 

 

2.1.1.3 Evolução do Cultivo da Soja no Brasil 

A Conab (2016b) ao divulgar a série histórica da soja no Brasil, contempla as 

safras do período de 1976/77 a 2015/16, distribuídas por área cultivada, produção e 

produtividade. As FIGURAS 8 e 9 mostram a evolução e o comportamento histórico 

consolidado do cultivo da soja no território brasileiro, composto por área cultivada, 

em milhões de hectares (ha), a produção em milhões de toneladas (t) e a 

produtividade em sacas (sc) de 60 kg por hectare (ha), tanto em volumes físicos 

como em percentuais. 
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FIGURA 8 – EVOLUÇÃO DO CULTIVO DA SOJA NO BRASIL 
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FONTE: Adaptado de CONAB (2016b). 
 

FIGURA 9 – EVOLUÇÃO DO CULTIVO DA SOJA NO BRASIL, EM PERCENTUAIS 
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FONTE: Adaptado de CONAB (2016b). 

 

Observa-se que historicamente a área cultivada, a produção e a 

produtividade mantiveram crescimentos contínuos e não similares. Ressalta-se que, 

no período compreendido entre as safras de 2005/06 até 2010/11, a produtividade 

nacional atingiu o volume físico de 52 sacas de 60 quilogramas por hectare. 

Entretanto, esta produtividade não foi atingida nas safras seguintes. Esse 

comportamento sinaliza a necessidade de os produtores rurais adotarem medidas 

preventivas que visem promover melhorias contínuas aos recursos naturais, visando 

reverter o atual cenário de estabilização, com permanentes e contínuos aumentos 

da produtividade de grãos em sua propriedade rural, de modo que esta caminhe em 

mesmo sentido ao do crescimento da população mundial, promovendo reflexos 

positivos no suprimento de alimentos humanos. 
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2.1.1.4 Evolução da Área de Cultivo da Soja no Brasil 

A FIGURA 10 mostra a evolução da área do território brasileiro ocupada com 

o cultivo da soja nas safras do período de 1976/77 a 2015/16. 

 

FIGURA 10 – EVOLUÇÃO DA ÁREA DE CULTIVO DA SOJA NO BRASIL 
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FONTE: Adaptado de CONAB (2016b). 

 

Considerando que nas safras de 1976/77 e de 2015/16 a área brasileira de 

cultivo da soja foi de 7 e de 33 milhões de hectares, respectivamente, e 

comparando-se as áreas ocupadas entre ambas as safras, conclui-se que nesse 

lapso de tempo a safra de 2015/16 teve um real crescimento, em área física, de 26 

milhões de hectares em relação à safra de 1976/77, que equivale a 4,7 vezes. Esse 

crescimento indica que o cultivo da soja no Brasil é crescente, com tendências a 

elevar a cada safra, devido à demanda de consumo mundial.  

Observa-se que o período compreendido entre a safra de 2001/02 até a de 

2005/06 foi o de maior crescimento da área cultivada, passando de 14 para 23 

milhões de hectares, equivalente a 63% sobre a área cultivada na safra de 2000/01, 

atingindo a média/ano de 12,60%.  

 

2.1.1.5 Evolução da Produção da Soja no Brasil 

A partir de meados da década de 1970 a soja atingiu níveis crescentes de 

produção, sendo considerada a única oleaginosa com escala suficiente para a 

produção imediata de derivados destinados à alimentação humana, para a nutrição 

animal e como fonte de energia renovável, como o Biodiesel, em substituição aos 

combustíveis fósseis, uma vez que cerca de 90% da produção de óleo provém 
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dessa oleaginosa (EMBRAPA, 2008). A FIGURA 11 mostra a evolução da produção 

da soja nas safras brasileiras do período de 1976/77 a 2015/16. 

 

FIGURA 11 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DA SOJA NO BRASIL 
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FONTE: Adaptado de CONAB (2016b). 

 

Considerando que nas safras de 1976/77 e de 2015/16 a produção brasileira 

da soja foi de 12 e de 102 milhões de toneladas, respectivamente, observa-se que 

nesse lapso de tempo a safra de 2015/16 obteve crescimento, em volume físico, de 

90 milhões de toneladas em relação à safra de 1976/77, que equivale a 8,5 vezes. 

Observa-se que o período compreendido entre a safra de 1996/97 até a de 

2000/01 foi o que obteve maior produção, com aumento correspondente a 66%, e 

média/ano de 13,20%. Entretanto, as safras de 1985/86 e 2011/12 tiveram queda de 

produção, comportamento contrário ao das demais safras. 

 

2.1.1.6 Evolução da Produtividade da Soja no Brasil 

A produtividade da soja por hectare (ha) também aumentou, atingindo na 

safra de 2015/16 o volume médio de 2.929 kg por ha, equivalente a 48 sacas de 60 

kg cada. A produtividade representa o retorno da produção, em relação aos 

investimentos realizados na propriedade rural. A FIGURA 12 mostra a evolução da 

produtividade da soja nas safras do período de 1976/77 a 2015/16. 
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FIGURA 12 – EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA SOJA NO BRASIL 
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FONTE: Adaptado de CONAB (2016b). 

 

Observa-se que nas safras de 1976/77 e de 2015/16 a produtividade 

brasileira da soja foi de 29 e de 48 sacas de 60 kg por hectare, respectivamente. E, 

no comparativo entre a produtividade dessas safras, apura-se crescimento real de 

19 sacas de 60 kg por hectare, equivalente a 1,7 vezes. 

Observa-se, também, que foi no período compreendido entre a safra de 

2006/07 até a de 2010/11 que a produtividade atingiu o maior volume histórico de 52 

sacas de 60 kg por hectare, não superado nas safras seguintes.  

Comparando os resultados da produtividade das safras do período de 

2010/11 até 2015/16 com o do crescimento contínuo da área cultivada e da 

produção da soja, conclui-se que a produtividade não teve similar comportamento, 

não acompanhando em mesma paridade as evoluções da área cultivada e da 

produção. 

 

2.1.1.7 Destino da Produção da Soja do Brasil 

A Embrapa (2016b), baseada no cenário mercadológico nacional e 

internacional, descreveu o destino da soja brasileira que, historicamente, tem assim 

se comportado: Processamento, Exportação e Estoque. 

A TABELA 2 demonstra o destino mercadológico do volume físico da 

produção brasileira. Destaca-se que diante das perspectivas de crescimento da 

demanda internacional por soja “in-natura”, não processada, evidente está a 
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tendência de que essa modalidade de comercialização supere a de produtos 

processados. 

 

TABELA 2 – DESTINO DA PRODUÇÃO DA SOJA DO BRASIL 

DESTINO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA 

Processamento (interno): 51,20 % 

Exportação (in-natura): 41,60 % 

Estoque: 7,20 % 

Total: 100,00 % 

FONTE: Adaptado de EMBRAPA (2016b).  

 

A TABELA 3 demonstra os produtos obtidos pelos processos industriais e 

suas destinações, tanto para o mercado interno como para o internacional. 

 

TABELA 3 – PRODUTOS DERIVADOS DE PROCESSAMENTO DA SOJA BRASILEIRA 

DERIVADOS %
CONSUMO 

INTERNO
EXPORTAÇÃO ESTOQUE TOTAL

Farelo: 76,60 64,20% 35,80% 0,00% 100,00%

Óleo: 19,30 43,50% 56,40% 0,10% 100,00%

Perda: 4,10 - - - -

Total: 100,00

PROCESSAMENTO INTERNO, DERIVADOS E SEUS DESTINOS

 

FONTE: Adaptado de EMBRAPA (2016b).  

 

Comparando o volume exportado em 2013 (TABELA 2) com o estimado para 

a safra de 2015/16 (FIGURA 4), é evidente que a demanda internacional por soja 

“in-natura”, como matéria-prima, é crescente, e é certo que essa modalidade de 

comercialização irá superar a de produtos processados.  

Como a soja enquadra-se no grupo das “commodities agrícolas”, cujo preço 

é definido internacionalmente e a comercialização se dá via bolsas de mercadorias, 

a comercialização em estado “in-natura” não agrega valor ao produto agrícola. Esse 

comportamento mercadológico não gera riquezas para o Brasil. 

 

2.1.2 A SOJA NO PARANÁ 

Para Bulhões (2007), o Brasil assumirá a liderança internacional em 
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termos de área, produção e comercialização de soja e derivados. Pelo lado da 

demanda, a União Europeia, a Índia e a China continuarão com os maiores 

volumes de importação. Fatores como: crescimento da população, aumento da renda 

per capita, elevação da demanda derivada do complexo carne, como aves, suínos e 

bovinos, e os usos industriais não tradicionais da soja, como o biodiesel, serão os 

grandes indutores da demanda mundial.  

Conforme a Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP (2015), 

nos anos de 2012 e 2013 a soja representou 24,1% das exportações do estado 

do Paraná, sendo o principal produto agrícola gerador de renda e tributos ao 

Estado, e o complexo soja ocupa a primeira posição na pauta de exportações 

paranaenses.  

Com relação à evolução da área destinada ao cultivo da soja no Paraná, 

valeram-se da redução nas áreas destinadas ao café e algodão, assim como do 

deslocamento da área do milho safra normal para milho safrinha (DERAL, 2015). 

Conforme o Deral (2015), as perspectivas e projeções para os próximos 

anos são de que seguirão as mesmas tendências nacionais e internacionais em 

termos de produção, área, produtividade e demanda. E ressalta que, no entanto, 

nessas projeções a maior dificuldade encontra-se na incorporação de área para o 

cultivo. 

Para o Deral (2015), as possibilidades dar-se-ão em substituição às 

pastagens, ao milho e à agricultura de uso misto, demonstrando que a soja continua 

representando um papel de suma importância para a economia paranaense, devendo 

reforçar sua posição no Paraná e no cenário nacional.  

Missão (2006) destaca que o remanejamento de culturas, mesmo que 

forçado, foi altamente salutar. A agricultura se mecanizou, as técnicas de plantio 

evoluíram, surgiram a agroindústria, as cooperativas e a infraestrutura 

disponibilizada fez com que houvesse também uma melhoria sensível nas 

cidades do interior em decorrência dos melhores ganhos dos produtores com 

esta cultura. Em contrapartida, houve a erradicação das culturas de subsistência 

das áreas onde se passou a plantar a soja, e, como destaca o autor, as duas 

grandes secas que frustraram a cultura de soja nos anos de 1977 e 1979 obrigaram 

os agricultores a repensarem sua preferência pela monocultura e se dedicarem com 

mais afinco à diversificação. 



33 

 

Esta situação presente coloca o Paraná como o segundo estado produtor de 

soja no Brasil, atrás do Mato Grosso, contribuindo para a safra de 2015/16 com 

aproximadamente 18% da produção nacional (DERAL, 2015). 

A FIGURA 13 mostra a área cultivada, a produção e a produtividade 

paranaense na safra de 2006/07 até a de 2015/16. 

 

FIGURA 13 – EVOLUÇÃO DO CULTIVO DA SOJA NO PARANÁ 

3,93 3,92 4,01 4,37 4,48 4,39 4,67 4,90 5,10 5,24 

11,77 11,72 9,32 13,93 15,34 10,82 15,79 14,59 16,96 18,03

50 50

39

53

57

41

56

50

55

57

0

10

20

30

40

50

60

-

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

18,00 

20,00 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Produtividade / Sc 60 kgÁrea Cultivada e Produção / 
Milhões ha e t

Safras

A SOJA NO PARANÁ - (2006 A 2015)

Área Cultivada Produção Produtividade  

FONTE: Adaptado DERAL (2015). 

 

Segundo o Deral (2015), a estimativa é de recorde para a área cultivada na 

safra de 2015/16, devendo ser semeados 5,24 milhões de ha, com aumento de 3% 

em relação à safra de 2014/15, podendo a produção superar 18 milhões de 

toneladas. 

Informa o Deral (2015) que o aumento de 33% de área cultivada nas safras 

de 2006/07 a 2015/16 é oriundo, principalmente, por substituições no plantio do 

milho. 

Para o Deral (2015) o aumento da produção para o período de 2006/07 a 

2015/16 foi de 53,19%, superior ao aumento da área cultivada, e o aumento da 

produtividade no mesmo período, 2006/07 a 2015/16, foi de 14,3%, passando de 

3.008 para 3.429 kg por ha, equivalentes a 50 e 57 sacas de 60 kg por ha, 

respectivamente. 
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2.2 SOLOS AGRÍCOLAS, MANEJOS E SUSTENTABILIDADE 

2.2.1 SOLOS AGRÍCOLAS 

A Embrapa (2003) define solos agrícolas como: 

 

Um dos recursos naturais mais importantes para a qualidade de vida 
do homem. Possui múltiplas funções nos ciclos dos nutrientes, no 
ciclo da água e também é importante para a sustentabilidade dos 
sistemas naturais, como as florestas primárias e campos, sendo um 
dos fatores mais relevantes na determinação da tipologia florestal. 
Além disso, é fundamental na produção de alimentos e foi muito 
importante na evolução da espécie humana e no sucesso desta frente 
às demais espécies [...] é a camada mais superficial da crosta terrestre, 
uma mistura de diversos sais minerais e rochas em decomposição; matéria 
orgânica, incluindo seres vivos; água e ar. 

A Embrapa (2006) assim definiu o solo: 

 

[...] é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, 
líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais 
minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das 
extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser 
vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido 
modificados por interferências antrópicas. 

A Embrapa (2006) destaca que materiais orgânicos são: 

 

[...] originários de resíduos vegetais em diferentes estágios de 
decomposição, fragmentos de carvão finamente divididos, substâncias 
húmicas, biomassa meso e microbiana, e outros compostos orgânicos 
naturalmente presentes no solo, os quais podem estar associados a 
material mineral em proporções variáveis. O conteúdo de constituintes 
orgânicos impõe preponderância de suas propriedades sobre os 
constituintes minerais.  

2.2.1.1 Aptidão Agrícola de Solos 

Ramalho Filho e Beek (1995) definem que a avaliação da aptidão agrícola 

consiste, em síntese, na interpretação das qualidades do ecossistema por meio da 

estimativa das limitações das terras para uso agrícola e das possibilidades de 

correção ou redução dessas limitações, de acordo com diferentes níveis de manejo. 

Ainda segundo os autores, o produtor rural, ao avaliar a aptidão dos solos, 

estará aplicando manejos adequados com as características dos solos, evitando  a 

adoção e aplicação de manejos que podem resultar em danos a esses recursos 
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naturais, levando à degradação, podendo vir a comprometer a produção de grãos e 

consequentemente a produtividade e a rentabilidade da atividade agropastoril. 

Silva (2011) afirma que: 

 

[...] a classificação de terras para fins agrícolas é, provavelmente, o mais 
importante fator no planejamento territorial de uma região. Essa 
classificação trata da previsão do comportamento dos solos sob manejos 
específicos e sob certas condições ambientais, que as limitações de uso do 
solo devem ser respeitadas e seguidas para que o solo seja utilizado de 
forma mais sustentável, pois, o solo é um recurso natural não renovável a 
curto e médio prazo e, especialmente em propriedades de pequeno porte, 
todo o recurso solo deve ser preservado, pois a manutenção da capacidade 
produtiva deve ser máxima em toda a área a fim de maximizar o retorno 
econômico para estes produtores, que dependem disso para sua 
sobrevivência. 

2.2.1.2 Solos Agrícolas Predominantes em Maringá 

Segundo o IBGE (2015b), o estado do Paraná possui extensão territorial de 

200.000 km², ocupa 2,3% do território brasileiro e está subdividido em 399 

municípios, com diferentes ocorrências de clima, solos e cobertura vegetal, além de 

variada geologia e formas de relevo. O município de Maringá ocupa 486,43 km², que 

equivalem a 0,24% do território paranaense.  

A Embrapa (2006), pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 

determinou que a classe de solos de maior ocorrência no território do município de 

Maringá é a Nitossolos, de formação basáltica, que possui coloração escura, 

chamada de “terra roxa”, e contém minerais como: ferro, magnesianos e siltito 

argiloso. A TABELA 4 demonstra as suas principais características. 
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TABELA 4 – CARACTERÍSTICA DO SOLO PREDOMINANTE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
 

Classe Nitossolos 

Descrição 

Apresentam um horizonte B cujos agregados apresentam em sua superfície brilho 
característico (reluzente). Esse brilho pode ser causado pela presença de argila vinda 
dos horizontes superficiais do solo em suspensão na água, ou de superfícies alisadas 
formadas por expansão e contração das argilas do solo. 

Ocorrência 

São predominantes em 15% do território paranaense, principalmente nas regiões de 
rochas basálticas (norte, oeste e sudoeste do estado) e em relevos moderadamente 
declivosos. 

Significado agrícola 

No Paraná, são, em sua maioria, de boa fertilidade, embora possam ocorrer em 
relevos mais acidentados que prejudicam a mecanização dos solos ou aumentam o 
risco de erosão. 

Significado 
ambiental e 
urbano 

Quando em relevos ondulados e mal manejados, a erosão é um fator preocupante 
nestes solos. 

FONTE: Adaptado de LIMA; LIMA; MELO (2012). 

 

2.2.2 MANEJOS DE SOLOS AGRÍCOLAS 

A Embrapa (2003) afirma que o manejo do solo consiste num conjunto de 

operações realizadas com objetivo de propiciar condições favoráveis à semeadura, 

ao desenvolvimento e à produção das plantas cultivadas, por tempo ilimitado, em 

específico, a soja. 

Segundo a Embrapa (2005), o atual sistema de exploração agrícola tem 

induzido o solo a um processo acelerado de degradação, com desequilíbrio de suas 

características físicas, químicas e biológicas, afetando progressivamente o seu 

potencial produtivo. 

A Embrapa (2005) destaca que “os fatores que causam a degradação do 

solo agem de forma conjunta e a importância relativa de cada um varia com as 

circunstâncias de clima, do próprio solo e de culturas”, com destaque para a 

compactação, a ausência de cobertura vegetal do solo, a ação das chuvas de alta 

intensidade, o uso de áreas inaptas para culturas anuais, o preparo do solo com 

excessivas gradagens superficiais e o uso de práticas conservacionistas isoladas. 

Para a Embrapa (2005), no manejo do solo a primeira e talvez a mais 

importante operação a ser realizada é o seu preparo. Longe de ser uma tecnologia 

simples, o preparo do solo compreende um conjunto de práticas que, quando usado 

racionalmente, pode permitir uma alta produtividade das culturas a baixos custos, 

mas pode também, quando usado de maneira incorreta, levar rapidamente um solo 
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à degradação física, química e biológica e, paulatinamente, diminuir o seu potencial 

produtivo. 

O produtor rural brasileiro, ao preparar os solos para o cultivo agrícola faz 

uso de dois manejos: o Convencional e o Plantio Direto. 

 

2.2.2.1 Preparo Convencional 

O preparo convencional tende a exigir maior número de operações 

mecânicas, para reverter, por exemplo, a compactação do solo, com o objetivo de 

possibilitar que ocorra a infiltração de água, com tendência a aumentar o custo de 

produção e consequente queda na produtividade do solo.  

O preparo do solo resulta em modificações implementadas na estrutura dos 

solos com o objetivo de aumentar a produção da propriedade rural. Ações essas que 

possuem o suporte em implementos agrícolas desenvolvidos com tecnologia de 

ponta e que, devido ao constante uso, acabam por comprometer a estrutura dos 

solos, compactando-os, resultando em danos não mensuráveis, refletindo 

negativamente na produção e na produtividade de grãos. 

A FIGURA 14 mostra solo em condições de plantio, resultado de preparo 

convencional. Observa-se que o solo está revolvido e não possui cobertura por 

resíduos agrícolas, o que o torna suscetível a sofrer danos decorrentes de fortes 

chuvas e secas. Essa prática caminha em sentido contrário ao dos princípios do 

SPD – Sistema de Plantio Direto. 

 

FIGURA 14 – PREPARO CONVENCIONAL DE SOLOS AGRÍCOLAS 

 

FONTE: EMBRAPA (2016a). 
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Por sua vez a Embrapa (2016a) afirma que no preparo convencional é 

necessário que o produtor rural seja consciente quanto à realização de cada 

operação, preparando os solos com o mínimo de movimentações, objetivando 

reduzir ao máximo as vezes de revolvimento dos solos, de forma a permitir que 

sejam mantidos resíduos de vegetais na superfície a ser semeada. 

Quanto aos preparos convencionais aplicáveis nos solos agrícolas, a 

Embrapa (2016a) faz referência a duas modalidades: a aração – que deve ser 

realizada em profundidade para romper a camada de solos compactados permitindo 

a infiltração de água – e a escarificação – que consiste no uso de grades 

niveladoras, caso isso se faça necessário. 

Alerta a Embrapa (2016a) que o preparo convencional poderá causar a 

compactação dos solos agrícolas, o que dificulta a infiltração de água e proporciona 

a ocorrência de enxurradas superficiais, vindo a causar erosões hídricas, além de 

retirar nutrientes dos solos e dificultar o crescimento das raízes e das plantas, 

resultando em perdas de produção. 

 

2.2.2.2 Plantio Direto 

Afirma Samek (ITAIPU BINACIONAL, 2015) que o PD - Plantio Direto foi 

implantado no estado do Paraná há pouco mais de 40 anos. Tecnologia essa que, 

além de simples, mudou de uma vez por todas a agricultura brasileira, elevando a 

produção brasileira, transformando-a em autossuficiente, com elevado volume de 

exportação de alimentos. Conforme Samek, ainda, até a década de 70 o manejo 

predominante dos solos era o convencional, comprometendo a cada safra a 

produção nacional de grãos. Entretanto, um grupo de produtores rurais paranaenses 

buscou conhecimento em outros países e o adaptou ao solo brasileiro. Aí surgiu o 

Plantio Direto sobre a palhada.  

A Bunge Brasil (2007), ao fazer referência sobre as vantagens da adoção 

pelos produtores rurais do Plantio Direto, destaca que no não revolvimento dos solos 

as operações de aração e gradagem são eliminadas no seu preparo. Isto permite 

que a palhada resultante de cultivo anterior seja mantida sobre a superfície dos 

solos, auxiliando na ciclagem de nutrientes e na retenção de umidade, reduzindo 

ocorrências de erosão hídrica e elevando os níveis de matéria orgânica, auxiliando 

na preservação ambiental dos solos. Em sua cartilha, destaca as principais 
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vantagens do produtor e da propriedade rural em adotar o Plantio Direto como 

manejo dos solos agrícolas, como elevar o controle de erosões com redução em 

ocorrências de assoreamentos e poluição das águas, reduções dos custos e de 

utilizações de motomecanização, elevação das atividades biológicas dos solos, 

como minhocas, artrópodes, bactérias, fungos e nematoides, obtenção de solos 

férteis por longo prazo, reduzindo custos com fertilizantes, retenção de água nos 

solos e a produção de alimentos que permitam agregar valor, gerando lucratividade 

para toda a cadeia produtiva de grãos. 

Em substituição a essa modalidade de preparo dos solos agrícolas, e com o 

objetivo de proteger o ambiente e dar sustentabilidade aos solos, foi adotado o 

plantio direto, que tem como princípios norteadores o não revolvimento dos solos e 

manter a superfície recoberta com resíduos vegetais, elevando a retenção de 

umidade dos solos, favorecendo os cultivos da soja e de outros cereais. 

 

2.2.2.3 SPD – Sistema de Plantio Direto sobre a Palhada 

Conforme Samek (ITAIPU BINACIONAL, 2015), o SPD - Sistema de Plantio 

Direto sobre a Palhada é o resultado do aprimoramento do PD - Plantio Direto, o 

qual teve sua tecnologia evoluída no decorrer dos anos 90, contribuindo até os dias 

atuais para a elevação da produção e da produtividade brasileira de grãos.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2016) afirma 

que os princípios do SPD seguem: 

 

[...] a lógica das florestas. Assim como o material orgânico caído das 
árvores se transforma em rico adubo natural, e a palha decomposta de 
safras anteriores em macro e microrganismos, transformando-se no 
“alimento” do solo. As vantagens são a redução no uso de insumos 
químicos e controle dos processos erosivos, uma vez que a infiltração da 
água se torna mais lenta pela permanente cobertura no solo. O Brasil é líder 
mundial no uso do sistema, que ocupa mais da metade de sua área 
plantada. 

A Embrapa (2004a) define o SPD como um sistema: 

 

[...] de produção conservacionista, que se contrapõe ao sistema tradicional 
de manejo. Envolve o uso de técnicas para produzir, preservando a 
qualidade ambiental. Fundamenta-se na ausência de preparo do solo e na 
cobertura permanente do terreno através de rotação de culturas. 
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A Itaipu Binacional (2015) conceitua o SPD como: 

 

[...] uma técnica agrícola ambientalmente correta e reconhecida no mundo 
inteiro como sustentável, capaz de eliminar as ações nocivas da erosão do 
solo e em troca mitigar os efeitos provocados pelas emissões de gases 
poluentes da atmosfera. O SPD sequestra carbono, incrementa a 
biodiversidade e contribui positivamente para o ciclo hidrológico. A 
tecnologia não degrada o solo, mantém a qualidade da terra os futuros 
plantios, ajusta-se a qualquer bioma e garante a chance de introduzir novas 
culturas na mesma área, num processo rotativo de plantio usado para 
conservar a saúde e fertilidade da terra, abrindo caminhos para o agricultor 
diversificar sua produção na mesma área cultivada. 

A Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação - FEBRAPDP (2013) 

afirma que o SPD consiste em: 

 

[...] um complexo de processos tecnológicos destinados à exploração de 
sistemas agrícolas produtivos, compreendendo mobilização de solo apenas 
na linha ou cova de semeadura, manutenção permanente da cobertura do 
solo, diversificação de espécies e minimização ou supressão do intervalo de 
tempo entre colheita e semeadura. Esse sistema deve estar associado à 
agricultura conservacionista de forma a contribuir para conservação do solo 
e da água, aumento da eficiência da adubação, incremento do conteúdo de 
matéria orgânica do solo, aumento na relação benefício/custo, redução do 
consumo de energia fóssil e do uso de agrotóxicos, mitigação da emissão 
dos gases de efeito estufa e contribuição para o aumento da resiliência do 
solo. 

Para Peche Filho (2007) a mecanização no SPD deve: “[...] ter bem definidos 

os procedimentos e padrões de desempenho baseados na qualidade e desempenho 

ambiental adequados para o local de produção”. O autor enfatiza que o fator de 

sucesso do SPD está na: 

 

[...] implantação e o manejo da cobertura do solo. [...] O solo agrícola deve 
estar sempre protegido, com cobertura verde ou morta. A cobertura 
permanente é indiscutivelmente a melhor prática de manejo para controle 
da depauperação dos solos; é o fator isolado mais importante para o 
controle da erosão do solo, por interceptar e absorver o impacto das gotas 
da chuva, promovendo a boa estrutura do solo, evitando o selamento e 
encrostamento superficial, promovendo infiltração e diminuindo o 
escoamento de água. A cobertura do solo é obtida através da rotação 
intensa das culturas, dos resíduos de colheita, da parte aérea das culturas 
em desenvolvimento e das plantas de cobertura do solo ou adubos verdes.  

Portanto, o SPD – Sistema de Plantio Direto sobre a Palhada é uma técnica 

conservacionista. Sua difusão no Brasil está relacionada com a sustentabilidade do 

solo. Esta técnica integra as Práticas Conservacionistas, especificamente as 
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Vegetativas, as quais objetivam promover modificações no sistema de cultivo, o 

controle da erosão e manter ou melhorar a fertilidade do solo.  

Em síntese o SPD trata do preparo do solo em sulcos superficiais e na linha 

de plantio, formado por palhas de colheitas e também resíduos vegetais de capinas. 

Ao serem mantidos na superfície dos solos esses resíduos vegetais ajudam a evitar 

o revolvimento do solo, mantendo sua umidade e temperatura em níveis adequados, 

auxiliando na redução de enxurradas superficiais e da evaporação e contribuindo 

para que ocorra aumento na produtividade de grãos na propriedade rural. A FIGURA 

15 mostra solo agrícola coberto com resíduos vegetais, sendo semeado, com 

destaque para os sulcos cavados no solo com palhada.  

 

FIGURA 15 – SEMEADURA SOBRE A PALHADA NO SPD 

 

FONTE: GAZETA DO POVO (2014). 

 

Entretanto, os seus benefícios estão atrelados à aplicação conjunta de 

diversas práticas conservacionistas, como a adubação orgânica, adubação verde, 

ceifa do mato, cobertura morta, plantas de cobertura, terraços/curvas de nível. 

A FIGURA 16 mostra que a planta promove sombreamento sobre a palhada, 

protege o solo do impacto de gotas de chuva, auxilia na redução da temperatura do 

solo, eleva a umidade e a disponibilização de água para a planta, reduz riscos de 

erosão hídrica e eólica e eleva a fertilidade do solo. 
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FIGURA 16 – CULTIVO DA SOJA EM SOLO RECOBERTO POR PALHADA 

 

FONTE: ADUBAR O FUTURO (2016). 

 

A FIGURA 17 mostra a evolução do SPD – Sistema de Plantio Direto sobre 

a Palhada, a partir da safra de 1972/73 até a de 2011/12. Observa-se que teve início 

tímido, algo em torno de 180 hectares, e, com a difusão dos resultados, a adesão a 

essa nova tecnologia de manejo foi crescente, revolucionando a agricultura 

brasileira.  

 

FIGURA 17 – EVOLUÇÃO DO SPD 
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O seu crescimento vertiginoso se deu nos anos 90, ao indicar que a sua 

adoção minimizava custos de produção e otimizava o aproveitamento de áreas de 

plantios, com aumento de produção e de rentabilidade na atividade agrícola. Em 

pouco mais de duas décadas a sua aceitação pelo produtor rural atingiu mais de 31 

milhões de hectares. Atualmente é tido como a alternativa para que se tenha a 
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sustentabilidade na agricultura brasileira, por elevar a produção em mesma área 

física, com redução de ocorrências de impactos ambientais. 

2.2.2.4 Práticas Conservacionistas 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG (2009) 

define práticas conservacionistas do solo e da água como sendo técnicas que 

contribuem muito para que a terra sempre nos dê tudo aquilo de que precisamos 

para viver.  

A Embrapa (2003) afirma que as: 

 

[...] pesquisas mostram que é possível produzir com sustentabilidade, e o 
que falta, são ações estratégicas que permitam melhor aproveitamento dos 
recursos naturais disponíveis nas regiões brasileiras. E que devem ser 
disponibilizadas aos produtores rurais, técnicas que estes possam adotar e 
que permitam o uso racional e equilibrado dos recursos naturais, evitando a 
perda de sua capacidade produtiva, e a ocorrência de áreas com 
degradação do solo, por erosão hídrica ou eólica. 

Para a Embrapa (2003), a modificação: 

 

[...] dos sistemas naturais pela atividade humana origina as “áreas 
alteradas”, que podem ter sua capacidade de produção melhorada, 
conservada ou diminuída em relação ao sistema. Assim sendo, a alteração 
de uma área não significa necessariamente sua degradação. Contudo, se 
essa alteração ocorre juntamente com processos que levam à perda da 
capacidade produtiva do sistema, diz-se que as áreas estão degradadas. 
Normalmente, o processo de degradação das terras está relacionado à 
própria degradação dos solos, embora, outros fatores, como a prática de 
manejo inadequada, também possam ocasioná-la. A degradação dos solos 
constitui um prejuízo socioeconômico para as gerações atuais e representa 
um enorme risco para as gerações futuras. 

Conforme a Itaipu Binacional (2015) nos início dos anos de 1970: 

 

[...] a erosão assolava as terras mais férteis do Estado do Paraná, 
ameaçando comprometer toda a cadeia produtiva da atividade agrícola do 
Estado. Quanto chovia vinha a enxurrada que levava tudo pela frente, 
destruindo a lavoura e carregando uma quantidade imensa de solo, por 
veias que eram abertas por onde escorria a principal riqueza da Estado - o 
solo fértil. Resultados do modelo de cultivo que era de origem europeia, e 
que exigia muito revolvimento do solo, associado ao avanço da 
mecanização agrícola. A erosão ganhou dimensões incalculáveis e 
dramáticas, associado aos prejuízos resultantes. Entretanto, produtores 
desolados com aquele cenário, saíram mundo afora em busca de novas 
técnicas de manejo do solo que pudessem reverter aquela situação 
traumática. E, como retorno, trouxeram o conhecimento de técnicas que 
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tiveram que ser adaptadas e que resultaram em um pool de práticas que 
foram denominadas de práticas conservacionistas. Práticas 
conservacionistas: são técnicas utilizadas na agricultura para aumentar a 
resistência do solo ou diminuir as forças do processo erosivo.  

2.2.2.4.1 Composição das Práticas Conservacionistas 

As práticas conservacionistas são divididas em edáficas, vegetativas e 

mecânicas, que devem atuar integradas, de forma a promover soluções eficientes, 

resolvendo os problemas de solo e de erosão (EPAMIG, 2009).  

Práticas Edáficas são as que promovem modificações no sistema de 

cultivo, o controle da erosão e mantêm ou melhoram a fertilidade do solo, com 

destaque para: 

 Adubação orgânica 

Na prática da agricultura, no manejo do solo e das plantas, deve-se 

encarar a terra como um sistema complexo, onde pode viver em 

equilíbrio um número incalculável de microscópicos seres animais e 

vegetais, que garantem a perfeita fertilidade do solo e a sanidade das 

plantas. Os adubos orgânicos (estercos, compostos, etc.) são 

considerados os fertilizantes mais completos e equilibrados. A matéria 

orgânica supre as plantas com elementos nutritivos, reduz as perdas 

de nutrientes por lavagem dos fertilizantes químicos de elevada 

solubilidade, favorece o desenvolvimento de microrganismos do solo e 

propicia melhor agregação de suas partículas, melhorando, assim, seu 

arejamento. 

 Adubação química 

É aquela em que o adubo usado é formado por compostos químicos 

originados de mineração ou de indústrias. Na adubação química, 

adicionam-se aos solos adubos sintéticos, que contêm nitrogênio fixado 

por meios industriais e transformado em nitrato. Nos adubos químicos, 

além do nitrato, geralmente estão presentes outros produtos, como o 

fósforo (P) e o potássio (K). O emprego excessivo de fertilizantes gera 

desequilíbrio ecológico. Os agentes decompositores não conseguem 

reciclá-los na mesma proporção em que são adicionados ao solo, o 

que provoca eutrofização, bem como alterações caracterizadas pelo 

decréscimo de matérias orgânicas e retenção de água.  
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 Adubação verde  

Consiste em cultivar plantas (principalmente leguminosas), que depois 

serão fragmentadas, servindo de cobertura até serem decompostas, 

objetivando melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas 

dos solos agricultados. O agricultor terá ainda menos gastos com 

inseticidas e herbicidas, já que a adubação verde mantém os 

organismos vivos do solo, os quais controlam espécies invasoras.  

 Calagem 

É uma prática agrícola, relativamente simples, que consiste na 

aplicação de calcário no solo, para combater sua acidez e corrigir seu 

pH, o que acaba por conferir aumento na produtividade das culturas. A 

calagem é considerada uma das práticas que mais contribui para o 

aumento da eficiência dos adubos e, consequentemente, da 

produtividade e da rentabilidade na agropecuária.  

 Eliminação e controle do fogo 

As causas mais frequentes dos incêndios florestais são as práticas 

agropastoris, resultantes da queima para limpeza de terrenos, para fins 

florestais, agrícolas ou pecuários. Ao realizar uma queimada é preciso 

considerar que o fogo afeta diretamente: a vegetação, o ar, o solo, a 

água, a vida silvestre, a saúde pública e a economia. O fogo somente 

deve ser utilizado após um diagnóstico cuidadoso que indique ser ele 

mais seguro, barato, eficiente e prático do que outros tratamentos.  

Práticas Vegetativas são aquelas em que se utilizam a vegetação para 

defender o solo contra a erosão. A densidade da cobertura vegetal é o princípio 

fundamental de toda proteção que se oferece ao solo, preservando-lhe a integridade 

contra efeitos danosos da erosão, com destaque para: 

 Ceifa do mato 

Cortam-se as plantas daninhas a uma pequena altura da superfície do 

solo, evitando danificar seu sistema radicular. A parte da planta 

daninha que não é cortada torna-se uma vegetação protetora de 

cobertura.  

 Cobertura morta 
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É uma das práticas mais simples e benéficas que se pode usar na 

plantação. Cobertura morta é simplesmente uma camada protetora do 

material que está espalhado em cima do solo, como recortes de grama, 

palha, casca de árvores e materiais similares. Protege o solo da 

erosão, reduz o impacto das chuvas, conserva a umidade, mantém a 

temperatura e impede o crescimento de plantas daninhas. Também 

pode melhorar a condição do solo. Como essas coberturas 

decompõem-se lentamente, fornecem matéria orgânica, que ajuda a 

manter a qualidade do solo. Isso melhora o crescimento das raízes, 

aumenta a infiltração de água e também melhora a capacidade de 

retenção de água do solo. A matéria orgânica é uma fonte de nutrientes 

para as plantas e proporciona um ambiente ideal para as minhocas e 

outros organismos benéficos ao solo.  

 Florestamento e reflorestamento 

São plantios de florestas, repovoamento das florestas existentes e/ou 

florestas que foram esgotadas. Ajudam a conservar o solo, protegem 

as encostas, retêm gases nocivos ou desencadeadores do 

aquecimento global e possuem valor econômico para o produtor.  

 Manejo de pastagens (uso racional de pastagens) 

O pasto é uma cultura perene e deve, portanto, ser encarado e 

manejado como tal, para que sua produção, qualidade e longevidade 

sejam asseguradas. A integração lavoura-pecuária é um manejo que 

resgata práticas tradicionais como a rotação de culturas e o manejo do 

gado em piquetes. Por meio de incentivos do governo, essa integração 

vem sendo difundida pela Epamig e pela Embrapa.  

 Plantas de cobertura 

As culturas de cobertura, incluindo os adubos verdes e a manutenção 

dos restos culturais na superfície do solo, diminuem as variações de 

temperatura do solo, reduzem as perdas por erosão, retêm maior 

quantidade de água, diminuem a evaporação e o escoamento 

superficial, evitam processos erosivos e promovem maiores 

rendimentos dos cultivos agrícolas. As principais plantas utilizadas 

como cobertura do solo são as leguminosas e as gramíneas cultivadas 

e também as plantas nativas.  
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 Plantio direto 

Consiste em preparar a terra em sulcos apenas na linha de plantio. Na 

superfície do solo, entre as linhas, vai-se formando uma camada de 

cobertura morta após capinas ou aplicação de herbicidas nas plantas 

espontâneas. Essa forma de preparo evita o revolvimento 

desnecessário do solo. 

 Quebra-ventos 

São barreiras utilizadas para reduzir e/ou redirecionar o vento. 

Geralmente, são formados por árvores e arbustos, mas também podem 

ser de outros materiais. A redução da velocidade do vento modifica e 

proporciona melhorias às condições ambientais, por meio do controle 

do microclima da área protegida.  

Práticas Mecânicas são aquelas em que se recorre a estruturas artificiais 

mediante a disposição adequada de porções de terra, com a finalidade de quebrar a 

velocidade de escoamento da enxurrada e facilitar-lhe a infiltração do solo, com 

destaque para: 

 Canais divergentes 

São construídos entre duas áreas contíguas, de diferentes níveis, 

visando à proteção da superfície mais baixa das enxurradas. Áreas a 

serem protegidas podem ser lavouras situadas em encostas, acima das 

quais se situam outras lavouras, em níveis mais altos, que deixam 

escorrer águas pluviais. Esses canais são construídos em toda a 

extensão do perímetro que limita as duas superfícies e visam, portanto, 

o desvio das águas, para que não atinjam a área em nível mais baixo, 

evitando, assim, inundação, erosão ou assoreamento ou, ainda, 

carreamento de venenos. Essas áreas podem também ser várzeas, 

suscetíveis aos problemas de enxurradas, ou mesmo lagos ou açudes, 

que necessitam ser protegidos contra desmoronamentos, carreamento 

de venenos e mesmo assoreamento.  

 Canais escoadouros 

São canais de dimensões apropriadas, vegetados, capazes de 

transportar com segurança a água captada de vários sistemas de 

terraceamento ou outras estruturas. São, em geral, as depressões no 
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terreno, rasas e largas, com declividades moderadas e estabelecidas 

com um leito resistente à erosão.  

 Patamares 

Consistem em plataformas construídas em terrenos de grande 

inclinação, formando degraus. No patamar, deve ser plantada a cultura 

e o talude deve ser recoberto com vegetação rasteira, desde que não 

seja invasora, para manter sua estabilidade. Em solos pouco 

permeáveis esse tipo de prática não é recomendado. É construído 

manualmente ou com trator de esteira equipado com lâmina frontal.  

 Preparo do solo e plantio em contorno 

Este tipo de ação tem por objetivo reduzir a erosão e facilitar os tratos 

da lavoura. Consiste nas operações de cultivo no sentido transversal 

ao declive, seguindo curvas de nível. Quando o preparo do solo é feito 

“morro abaixo”, isto é, no sentido do declive, o processo de erosão é 

facilitado e aumenta a perda de solo.  

 Sulcos e camalhões em pastagens 

É uma prática indicada, principalmente, para áreas de pastagens. São 

equivalentes a um terraço de dimensões reduzidas, construídos em 

linhas de nível, com arados reversíveis, de aiveca ou de disco, 

tombando a terra sempre para o lado de baixo. A grande vantagem dos 

sulcos e camaleões é a melhor distribuição e retenção das águas das 

chuvas. Em consequência da melhor conservação da água, a 

vegetação torna-se mais densa e mais vigorosa nas proximidades dos 

sulcos e dos camaleões.  

 Terraços 

O objetivo fundamental do terraceamento é reduzir riscos de erosão 

hídrica e proteger mananciais (rios, lagos, represas, etc.). Baseia-se no 

parcelamento das rampas, isto é, divide-se uma rampa comprida (mais 

sujeita à erosão) em várias menores (menos sujeitas à erosão), por 

meio da construção de terraços.  
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2.2.3 SUSTENTABILIDADE 

O Senado Federal (2012) afirma que em 1987 o Relatório Brundtland definiu 

a sustentabilidade como a “forma como as atuais gerações satisfazem as suas 

necessidades sem, no entanto, comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades”. 

Ainda, o Senado Federal (2012) destaca que: 

 

[...] em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 
de atender às necessidades e aspirações humanas. 

2.2.3.1 Desenvolvimento Sustentável 

Conforme Manzoni (2007), o desenvolvimento sustentável: 

 

[...] apresenta dimensões econômicas, sociais, ecológicas, espaciais e 
culturais, e para que seja alcançado torna-se necessária a mobilização 
social, que é a força propulsora para uma efetiva participação democrática 
de todos os atores sociais nos processos de tomada de decisão, a fim de 
que as mudanças necessárias na direção da sustentabilidade oportunizem a 
transição do modelo vigente para um novo modelo de desenvolvimento. 

Para Camargo (2010), a proteção da biodiversidade tornou-se um debate 

mundial sobre equidade, revestido de questões envolvendo o crescimento 

econômico e a pobreza global, em especial após a publicação do Relatório da 

Comissão Brundtland ("Nosso futuro comum"), em 1987, ocasião em que o termo 

"desenvolvimento sustentável" foi concebido.  

Portanto, por desenvolvimento pode-se entender como o reflexo positivo 

decorrente de implementação de ações estruturadas e detentoras de aspectos 

favoráveis e que resultem em melhorias a uma determinada atividade, que no nosso 

estudo está focado na agricultura sustentável e na produção da soja. 

No entanto, para que o desenvolvimento seja sustentável precede do 

pressuposto de que seja constituído de puro bom senso, mas em contrapartida é de 

elevada complexidade e ao mesmo tempo controverso, quando se trata de como 

aplicá-lo, pois está intrinsecamente sustentado em necessárias mudanças culturais, 

principalmente no tocante às formas de pensar, viver, produzir e consumir. 
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As mudanças necessárias caminham junto, passo a passo, com o 

desenvolvimento sustentável de questões ambientais, sociais e econômicas, 

exigindo a coesão de todos para que os objetivos sejam alcançados, mantendo o 

progresso da humanidade em toda extensão do planeta e por longínquos períodos, 

atendendo as necessidades presentes e permitindo que as gerações futuras deem a 

devida continuidade em seus objetivos. É o grande e inevitável desafio para o século 

XXI. 

 

2.2.3.2 Dimensões da Sustentabilidade 

Para Camargo (2010), a sustentabilidade está suportada em três dimensões, 

que explicitam a necessidade de tornar compatível a melhoria nos níveis e qualidade 

de vida com a preservação ambiental e são: a econômica, a social e a ambiental. A 

econômica prevê que as atividades produtivas devem ser economicamente viáveis, 

promovendo retorno aos investimentos, mediante a obtenção de ganhos reais, de 

forma a manter a continuidade das mesmas. A social prevê que o desenvolvimento 

deve ser atingido, porém com a finalidade central de promover o bem-estar do 

homem, quer urbano ou rural, fator preponderante para que todos tenham melhor 

qualidade de vida, no momento presente e futuro. E a ambiental, a qual norteou os 

estudos, é a base mestre para que tanto a econômica como a social se realizem e 

promovam os objetivos que anseiam; ou seja, sem que a humanidade volte e 

priorize suas ações para a busca da sustentabilidade ambiental, em nada valerá 

estabelecer quaisquer metas para as anteriores. 

O autor complementa que a sustentabilidade surge como novo 

modelo/padrão de desenvolvimento para a humanidade. Em havendo vontade 

política, certamente será possível viabilizar ações governamentais pautadas pela 

adoção dos princípios de sustentabilidade ambiental conjugada a resultados na 

esfera do desenvolvimento econômico e social. 

 

2.2.3.3 Sustentabilidade de Solos Agrícolas 

Santana e Bahia Filho (1998) afirmam que o homem primitivo dependia, para 

sua sobrevivência, da caça, pesca e plantas comestíveis encontradas ao seu redor, 
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sendo assim altamente dependente dos recursos naturais disponíveis, e não 

causava maiores impactos ao equilíbrio ambiental. 

Entretanto, com o surgimento da agricultura moderna, o homem passou a 

explorar a agricultura de acordo com seus interesses, produzindo o que melhor lhe 

conviesse, e assim se comportou até os anos 1980, causando danos a florestas, aos 

solos, como as erosões hídricas e a contaminação de recursos naturais, resultando 

no despertar para a sustentabilidade agrícola (SANTANA; BAHIA FILHO, 1998). 

Santana e Bahia Filho (1998) destacam que, em 1991, o Conselho Nacional 

de Pesquisa dos Estados Unidos definiu que a Agricultura Sustentável não constitui 

algum conjunto de práticas especiais, mas sim um objetivo que é o de alcançar um 

sistema produtivo de alimentos e fibras que possibilite: (a) aumentar a produtividade 

dos recursos naturais e dos sistemas agrícolas, permitindo que os produtores 

respondam aos níveis de demanda engendrados pelo crescimento populacional e 

pelo desenvolvimento econômico; (b) produzir alimentos sadios e nutritivos que 

permitam o bem-estar humano; (c) garantir renda líquida suficiente para que os 

agricultores tenham um nível de vida aceitável e possam investir no aumento da 

produtividade do solo, da água e de outros recursos, e (d) corresponder às normas e 

expectativas da comunidade.  

Santana e Bahia Filho (1998) consideram que o novo paradigma procurava 

transmitir a ideia de que o desenvolvimento e o crescimento da agricultura devem 

atender às necessidades desta e das próximas gerações, ou seja, deve ser algo 

benigno para o ambiente e para a sociedade, durante longos períodos, e destacam 

que a FAO manifestou-se afirmando que, para se ter uma agricultura sustentável, é 

necessário um manejo sustentável, que combina tecnologias, políticas e atividades 

integrando princípios socioeconômicos com preocupações ambientais de modo que 

se possa, simultaneamente, manter ou melhorar a produção e a produtividade. 

Para Reichert, Reinert e Braida (2003), o solo pode ser considerado: 

 
[...] a base de sustentação dos sistemas agrícolas. Assim, perdas nas suas 
propriedades, que reduzam a capacidade de sustentar o crescimento 
vegetal ou que impliquem riscos ambientais, causam impacto negativo de 
grande significação para as comunidades rurais, com repercussões no meio 
urbano. Por outro lado, a melhoria do ambiente edáfico tem efeitos positivos 
sobre todo o ambiente, revestindo de grande importância o conhecimento 
da qualidade do solo e sua quantificação via indicadores físicos, químicos e 
biológicos. A agregação e a compactação são dois processos importantes 
que também ocorrem nos solos agrícolas e que têm grande relação com a 
qualidade. Sua avaliação, por meio de indicadores, associada a 
informações sobre crescimento vegetal e aspectos ambientais, 
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especialmente aqueles relacionados à erosão dos solos, podem ser úteis 
para o estabelecimento de uma agricultura sustentável. 

Casalinho et al. (2007) afirmam que o sistema de manejo utilizado por  

agricultores, pelo uso integrado das diferentes práticas agrícolas que o caracterizam, 

influenciou positivamente a qualidade do solo, contribuindo, consequentemente, 

para uma atividade agrícola sustentável. 

Marcatto (2008) afirma que a agricultura sustentável consiste em processos 

agrícolas que não exaurem nenhum recurso que seja essencial para a agricultura. 

Portanto, a sustentabilidade de solos agrícolas está correlacionada com a 

agregação de melhorias nos manejos voltadas para a busca e a manutenção de 

solos que possam ser produtivos ao longo do tempo, sem causar danos ao ambiente 

como erosões hídricas, por exemplo, fazendo com que haja permanente 

monitoramento das condições dos solos agrícolas e em períodos estratégicos, com 

destaque para a drenagem da água de chuva, a aparência das plantas, a 

distribuição e a profundidade das raízes das plantas abaixo da superfície do solo, e 

a presença de organismos, que podem indicar o estado da qualidade do solo. Essas 

observações podem e devem ser visuais e, havendo alguma restrição quanto a 

esses aspectos, deverá o produtor rural buscar suporte técnico especializado para 

corrigir essas e outras deficiências nos solos de forma a obter aumento de produção 

e produtividade de grãos. 

 

2.3 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS NA AGRICULTURA 

A utilização de ferramentas computacionais ou software na agricultura 

brasileira é uma prática já bem difundida, e empresas como a Embrapa e a Empresa 

de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI 

desenvolvem e aplicam estas ferramentas.  

A Embrapa disponibiliza os softwares GeoFielder, Sacam e Safira, voltados 

a auxiliar na realização de serviços específicos da agricultura brasileira. 

 A Embrapa (2010a) desenvolveu o software GeoFielder - software para 

coleta georreferenciada de dados e imagens, para aplicação na 

agricultura de precisão. Pode ser utilizado em aeronave para imagens 

aéreas ou em máquinas agrícolas e veículos para a captura de 

imagens de solo. Na demarcação da propriedade, coleta de amostras 
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georreferenciadas, aquisição de imagens, inspeção e controle de 

operações.  

 A Embrapa (2010b) desenvolveu o software SACAM - software para 

Análises de Comportamento de Insetos em movimento, que pode ser 

utilizado em estudos de insetos e no controle biológico de pragas, na 

avaliação da qualidade do meio ambiente e nível de poluição, em 

animais confinados antes do abate e em diferentes situações em que o 

comportamento retrata uma alteração no meio. 

 A Embrapa (2010c) desenvolveu o software SAFIRA – Sistema de 

Análise de Fibras e Raízes, que realiza análises por imagem, 

facilitando na determinação automática do volume, área superficial e 

comprimento por classes de diâmetros de fibras e raízes. 

A Epagri disponibiliza os softwares Contagri e o Planagri, programas de 

computador voltados a auxiliar na gestão de propriedades rurais. Auxiliam tanto os 

profissionais técnicos como os agricultores em tomadas de decisões.  

 A Epagri (2010a) desenvolveu o software Contagri – Sistema de 

Contabilidade Agrícola. Aplicado para fins de gerenciamento de 

propriedades rurais. Pode ser usado tanto por profissionais da ciência 

agrícola como por produtores rurais. Permite efetuar tarefas como a 

contabilidade individual de propriedades e a análise dos resultados 

técnico/econômicos globais da propriedade e das atividades; custo de 

produção dos produtos produzidos pelas atividades desenvolvidas pela 

propriedade; comparações de grupos de propriedades; referências de 

administração rural, análise interanual de propriedades. 

 A Epagri (2010b) desenvolveu o software Planagri – Sistema de 

Planejamento Agrícola. Objetivando facilitar e automatizar o 

planejamento agrícola, foi concebido como ferramenta para técnicos 

que acompanham as propriedades rurais e que necessitam de maneira 

simples e rápida: visualizar as diversas possibilidades de combinações 

de diferentes atividades agrícolas, dimensionando-as de acordo com as 

disponibilidades de terra, capital e mão de obra; elaborar o orçamento 

e fluxo de caixa da propriedade; construir a matriz de atividades e 

tarefas e a respectiva matriz de mão de obra, fazer análises de 
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investimentos, calculando a taxa interna de retorno e o valor presente 

líquido dos novos investimentos sugeridos para a propriedade. 

A expansão da agricultura “moderna” ocorre concomitante à constituição do 

complexo agroindustrial, modernizando a base técnica dos meios de produção, 

alterando as formas de produção agrícola e gerando efeitos sobre o meio ambiente 

(BALSAN, 2006).  

O “novo mundo rural” tem colocado a classe dos produtores em contato com 

o que há de mais moderno na agricultura e pecuária; portanto, a modernização da 

agricultura inclui também a possibilidade de o produtor se atualizar e se conectar 

facilmente com as ferramentas disponíveis na web.   

Segundo Bornstein e Lobianco (2000), sistemas computacionais estão 

sendo desenvolvidos para ajudar agropecuaristas a monitorar o meio ambiente, 

identificar áreas problemáticas, delinear estratégias de intervenção e implementar 

planos de ação. Isto ocorre pelo fato de a tecnologia permitir a implantação de uma 

agricultura precisa através da “robustez mecânica, sensores específicos, 

versatilidade, robustez computacional, assistência técnica, custos compatíveis com a 

produção e atenção às especificidades regionais”. 

A tecnologia auxilia na criação de processos padrões e a aplicação desses 

processos no negócio do produtor rural, fazendo com que este se adeque às normas 

estabelecidas para a comercialização, o que seria mais difícil de ser atingido sem o 

avanço tecnológico (ALMEIDA et al., 2012).   

O avanço tecnológico não alcançou apenas os grandes produtores, mas 

também se entrelaçou aos produtores de pequeno porte que realizam a agricultura 

familiar, facilitando o trabalho de comunicação e troca de informações entre esses 

produtores (ALMEIDA et al., 2012). 

Bornstein e Lobianco (2000) verificaram que a informática aplicada à 

agropecuária teve resultados abaixo do esperado devido à sua má utilização por 

empresários rurais. Propuseram como razões para esta situação: a busca do 

milagroso, propagandas enganosas, utilização desordenada, informações mal 

interpretadas e a falta de programas adequados. Apesar das limitações e maus 

resultados, os autores afirmaram a necessidade da informática para aumentar a 

produtividade e qualidade, na busca por uma maior competitividade. 
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A utilização dos sistemas computacionais melhora o trabalho do produtor 

rural, otimizando processos através do controle da produtividade, da característica 

dos solos e da alimentação dos animais, entre outros. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, por meio de 

livros, artigos técnicos e científicos, dissertações, teses e legislação pertinente, 

voltados a aprofundar os conhecimentos sobre os assuntos relacionados ao tema 

principal do projeto.  

O trabalho foi desenvolvido em três etapas: inicialmente, houve coleta de 

dados do período de 1970 a 2015, com abrangência da população mundial (ONU, 

2015), a necessidade de alimentos derivados de grãos até o ano de 2050 (FAO, 

2009), com destaque para a soja, abrangendo a produção mundial (FIESP, 2016), a 

produção brasileira (CONAB, 2016b) e a produção paranaense da soja (DERAL, 

2015), manejo dos solos (EMBRAPA, 2003), práticas conservacionistas (EPAMIG, 

2009), existência de ferramentas computacionais aplicadas à agropecuária 

(EMBRAPA, 2010a, 2010b e 2010c; EPAGRI, 2010a e 2010b), desenvolvimento de 

estudos técnicos, elaboração de questionários, definições de metodologias para 

diagnóstico e avaliação da sustentabilidade de solos agrícolas, e a escolha do 

município de Maringá, no estado do Paraná, como local de estudos.  

No segundo momento foi feito o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional web que permite ao produtor rural realizar Diagnóstico e Avaliação da 

Sustentabilidade dos Solos Agrícolas – DASS da sua propriedade rural, de acesso 

rápido e amigável.  

No terceiro momento foram realizados testes presenciais com produtores 

rurais do município de Maringá com o objetivo de avaliar a operacionalização da 

ferramenta. Os resultados espelharam os manejos aplicados em cada propriedade 

rural, culminando na obtenção do diagnóstico e da avaliação da sustentabilidade de 

seus solos agrícolas; em seguida, foram analisados, demonstrando ser de fácil 

interpretação pelos produtores rurais. Os proprietários rurais registraram seus 

comentários sobre os resultados obtidos e, também, quanto à utilização da 

ferramenta no tocante a facilidade e/ou dificuldade em relação a sua 

operacionalização. 
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3.1 LOCAL DOS ESTUDOS 

A escolha do município de Maringá foi em razão de sua localização 

geográfica, de ter atividade agrícola relevante na produção de grãos e na geração 

de riquezas e de ser o segundo município do estado em exportações, com destaque 

para a soja, produto que detém o primeiro lugar nas exportações do Estado (FIEP, 

2015). A FIGURA 18 mostra a localização geográfica do município de Maringá. 

 

FIGURA 18 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE MARINGÁ 

 

FONTE: MARINGA.COM (2015). 

 

O município de Maringá situa-se no noroeste do estado do Paraná, é cortado 

pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Coordenadas geográficas: Latitude 

23º 25' 31" S e Longitude 51º 56' 19" W. Extensão territorial de 486,43 km², 

equivalentes a 48.643 ha, distribuídos entre as áreas urbana e rural. Temperatura 

média de 21,5ºC. 

O município de Maringá integra o ecossistema FES - Floresta Estacional 

Semidecidual, que, em função da fertilidade do solo e da expansão da atividade 

agrícola a partir de 1920, foi rapidamente devastada, restando 3% de 

remanescentes no estágio avançado da sucessão (PMM, 2011).  

Destaca a PMM (2011) que o solo é de formação basáltica, de coloração 

escura, chamado de “terra roxa”, muito fértil pela presença de minerais, ferro, 

magnesianos, formado por siltito argiloso. 

Segundo a PMM (2011), o relevo é predominantemente plano, com algumas 

áreas de maior declividade próximas às vertentes. Possui zonas de erosão entre os 

vários derrames de basalto da região e está localizado na bacia hidrográfica do Rio 
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Pirapó, um afluente do Rio Paranapanema, que tem cerca de 150 km de extensão e 

é afluente do Rio Paraná. 

Maringá possui clima subtropical, com temperatura média anual de 22ºC, 

sendo as mais baixas entre os meses de maio a julho e as mais altas entre 

novembro a março. A precipitação média é de 1.590 mm anuais, sendo o período 

mais seco entre julho e setembro, enquanto as chuvas mais frequentes ocorrem nos 

meses de janeiro, fevereiro e março. 

Divulga o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - 

IPARDES (2015) que 70% da área total do município de Maringá, equivalentes a 

34.055 ha, é utilizada pela agricultura para o cultivo de lavouras temporárias e 

permanentes, com destaque para a soja, milho e trigo. A FIGURA 19 mostra o uso 

do solo do município de Maringá. 

 

FIGURA 19 – OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 

FONTE: EDITORA DO BRASIL (2014). 

 

A fertilidade do solo maringaense foi o fator preponderante para o 

desenvolvimento do município, inicialmente com a agricultura de subsistência e a 

cafeicultura. Nos anos de 1960 os produtores rurais de Maringá diversificaram suas 

atividades rurais, incorporando o cultivo da soja. E, em sendo a agricultura forte e 
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crescente, 46 produtores rurais fundaram em 27 de março de 1963 a Cooperativa 

Agroindustrial - COCAMAR, que se faz presente em vários municípios dos estados 

do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, congregando mais de 13 mil 

produtores de soja, milho, trigo, café e laranja. A Cocamar realiza as atividades de 

recebimento, industrialização e comercialização de produtos agrícolas e seus 

derivados, bem como o fornecimento de insumos aplicados na atividade 

agropecuária. Em 2015 o faturamento bruto atingiu R$ 3.115 bilhões de reais 

(COCAMAR, 2015). 

A Cocamar, canal de disseminação de tecnologias para produtores rurais da 

sua região, diante do aumento gradativo da população mundial e da impossibilidade 

de abrir novas fronteiras agrícolas em sua região, desenvolve projetos objetivando 

aumentar a produtividade das lavouras, com foco na soja, dando ênfase a cinco 

frentes de trabalho estratégicas, tomando os solos como base por proporcionarem a 

sustentabilidade na produção agrícola, com foco na adoção de práticas 

conservacionistas, visando reduzir a dependência do clima (COCAMAR, 2015). 

 

3.2 ORIGEM DA FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE ACESSO VIA WEB 

Antecedeu a concepção dessa ferramenta a realização de estudos e 

levantamento de orientações técnicas divulgadas pela Embrapa e pela Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento - SEAB/PR com relação aos manejos recomendáveis e 

aplicáveis aos solos agrícolas. 

Esses estudos culminaram na elaboração de questionários compostos por 

quarenta e cinco questões focadas nas variáveis solos, água e produtividade 

agrícola. Os questionários foram aplicados a produtores rurais estabelecidos no 

município de Maringá e a profissionais da Ciência Agrícola, voluntários, validando 

assim os conhecimentos obtidos nos estudos com manejos de solos agrícolas. 

Os questionários que integram a ferramenta computacional web contemplam 

práticas conservacionistas, manejos aplicados aos solos e água e à produtividade 

agrícola, cujo objetivo é o de diagnosticar e avaliar, de forma macro, o nível de 

preservação e de conservação dos solos e água na atividade agrícola. 

O diagnóstico, quando tomado como referencial, visa despertar e 

conscientizar o produtor rural em praticar a autogestão dos recursos naturais solos e 

água em sua propriedade rural, auxiliando-o a implementar ações em seus manejos, 
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que objetivam corrigi-los, conservá-los e preservá-los, obtendo aumento na 

produção e na produtividade de grãos, de forma sustentável, resultando na elevação 

do suprimento de alimentos humanos. E, para o produtor rural, promover retornos 

econômicos, viabilizando a continuidade da atividade agrícola na sua propriedade 

rural. 

 

3.3 DA FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE ACESSO VIA WEB 

Como resultado da aplicação do questionário a produtores rurais e a 

profissionais da Ciência Agrícola, as respostas obtidas indicaram a existência de 

lacuna sistêmica focada na autogestão da sustentabilidade dos recursos naturais 

solos e água, com abrangência na produção e na produtividade de grãos, com 

ênfase na dimensão de interdependência entre esses recursos naturais, ou seja, não 

adianta ter solos excelentes, se não houver disponibilidade de água; e o inverso 

também é verdadeiro.  

Pesquisas realizadas em sites especializados com a comercialização de 

sistemas aplicáveis na agricultura indicaram a inexistência de recursos sistêmicos 

que visem auxiliar o produtor rural a monitorar os manejos realizados nos solos da 

sua propriedade agrícola e que visem auxiliá-lo com a manutenção, preservação e 

conservação dos solos agrícolas, em qualquer momento nos ciclos de produção, 

desde o preparo dos solos até as colheitas agrícolas, essenciais para que a 

produção agrícola seja crescente e sustentável. Condições essas que alertaram 

para o desenvolvimento de uma metodologia que permita ao produtor rural realizar 

diagnóstico e avaliação da sustentabilidade dos solos agrícolas de sua propriedade 

rural. 

A metodologia, associada aos questionários, inicialmente foi desenvolvida 

em planilhas eletrônicas – Excel, sendo desenhado o passo a passo operacional, 

que foram apresentadas, avaliadas e aprovadas, primeiramente, por profissionais da 

Ciência Agrícola – Engenheiros Agrônomos e, em seguida, por produtores rurais, 

que consideraram os resultados obtidos de suma importância, oportunos e 

educativos. 

Os resultados obtidos com a aplicação das planilhas eletrônicas favoreceram 

o desenvolvimento de software específico, de cunho educativo, voltado a auxiliar o 

produtor rural a implementar ações visando corrigir manejos aplicados aos solos 
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agrícolas, objetivando promover a sustentabilidade desses recursos naturais em sua 

propriedade rural.  

E, assim, foi desenhado o projeto base para o desenvolvimento da 

ferramenta computacional web, tendo como condição básica a de permanecer on-

line, e que poderá ser acessada de qualquer localidade e de acordo com a 

disponibilidade do produtor rural, que foi denominada de DASS – Diagnóstico e 

Avaliação da Sustentabilidade de Solos Agrícolas, resultado dos estudos. 

 

3.4 MATERIAIS 

Para a concepção, desenvolvimento, implementação e aplicação desta 

ferramenta computacional, foram utilizadas tecnologias web, que associadas 

resultaram no atendimento aos objetivos do estudo. 

Estão descritos os passos para a confecção da ferramenta computacional de 

acesso via web (DASS) a ser utilizada e, também, as etapas que o produtor rural 

deverá seguir para fazer uso e obter o Diagnóstico e Avaliação da Sustentabilidade 

dos Solos Agrícolas da sua propriedade rural, em atendimento aos objetivos 

proposto para a pesquisa. 

Por se tratar de ferramenta específica, cuja finalidade é a de permitir que o 

produtor rural realize a qualquer tempo o Diagnóstico e a Avaliação da 

Sustentabilidade dos Solos Agrícolas, a mesma foi desenvolvida com a utilização 

dos recursos tecnológicos a seguir descritos. 

 

3.4.1 CSS 

CSS (em inglês: Cascading Style Sheets) é uma linguagem de definição de 

estilo utilizada para definir a apresentação de documentos escritos numa linguagem 

de marcação (em inglês: Mark-Up Language), como são, por exemplo, o HTML ou o 

XML. O seu principal benefício é permitir criar, em blocos de código diferentes, a 

separação entre o formato e o conteúdo de um documento. Assim, se o HTML 

descreve o conteúdo de um documento, a CSS configura e formata as variáveis que 

controlam o estilo visual do documento. A CSS deve ser usada, sempre que 

possível, para a formatação de conteúdo não tabular, para que possa ser 

personalizada pelo leitor ou, em alternativa, retirada por um autor, caso o código 

CSS seja colocado numa página por uma predefinição (W3 ORG, 2015).  
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3.4.2 HTML 

HTML – HyperText Markup Language, significa Linguagem de Marcação de 

Hipertexto. Trata-se de uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas 

web. Os elementos são definidos através de tags (marcações), que funcionam como 

comandos de formatação de textos, formulários, links, imagens, tabelas, entre outros 

(W3 SCHOOLS, 2015).  

 

3.4.3 JavaScript 

Desenvolvida pela Netscape, a linguagem JavaScript foi criada para 

trabalhar com aplicações interativas nas páginas HTML .  

No início, era chamada de LiveScript, por a Netscape ter tido sucesso com a 

linguagem, ela recebe uma colaboração considerável da Sun Microsystems. A 

linguagem também é conhecida como uma extensão da linguagem HTML, pois os 

comandos JavaScript ao serem implementados nas páginas são interpretados pelo 

navegador sem ser necessário a compilação. O JavaScript suporta muitos 

comandos e sintaxes da linguagem Java. Uma das vantagens é que além de 

controlar dinamicamente o comportamento de objetos nas páginas, o retorno da 

linguagem é imediato, pois não é necessário recorrer ao servidor (JAVA, 2015). 

 

3.4.4 MySQL 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados que utiliza a 

linguagem SQL como interface. O MySQL é de código fonte aberto e dentre as 

principais características estão a sua portabilidade (suporta diversas plataformas 

atuais), compatibilidade, excelente desempenho e estabilidade, pouca exigência 

quanto a recursos de hardware e facilidade no manuseio (MYSQL, 2015). 

 

3.4.5 PHP 

PHP é uma linguagem de programação de código-fonte aberto, interpretada, 

criada especialmente para desenvolvimento web. A sua sintaxe é semelhante à da 

linguagem C e pode ser incorporada ao código HTML. O código PHP é delimitado 
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por tags iniciais e finais (<?php ?>) que permitem entrar e sair do modo PHP (PHP, 

2015). 

 

3.4.6 XAMPP 

Na criação do sistema foi utilizado o XAMPP (X - qualquer sistema 

operacional, A – servidor M – base de dados MySql, P – Linguagem de 

Programação PHP, P – Linguagem de programação Perl). Para tanto se faz 

necessário, apenas, a efetuação do download do executável do XAMPP, 

disponibilizado em seu próprio site: www.apachefriends.org. Após o download e a 

instalação simples do XAMPP, é necessária, simplesmente, a criação dos algoritmos 

em PHP (XAMPP, 2015). 

 

3.5 MÉTODOS 

A concepção da ferramenta computacional de acesso via web com foco em 

diagnosticar e avaliar a sustentabilidade dos solos agrícolas foi inicialmente 

estruturada em planilhas eletrônicas Excel, com a definição da sequência para o seu 

desenvolvimento, com ênfase na gestão dos recursos naturais na propriedade rural. 

Como resultado é obtido laudo do diagnóstico que demonstra a avaliação 

das variáveis solos, água e produtividade, evidenciando o nível de sustentabilidade 

dos solos agrícolas, naquele momento. 

Tecnicamente optou-se pelo banco de dados MySql, de uso gratuito e por 

armazenar os dados gerados em cada diagnóstico. Os dados armazenados, por 

propriedades, estarão disponíveis para consulta pelo produtor rural em qualquer 

momento. Os acessos são individuais e restritos e dar-se-ão unicamente com o uso 

de senha pessoal, o que contribui para a preservação das informações cadastradas, 

promovendo absoluta segurança ao produtor rural interessado em obter estas 

avaliações. Para que o produtor acesse as informações, por propriedades rurais 

cadastradas, deverá se “logar” no DASS no endereço eletrônico: 

http://dass.app.inf.br. 

A ferramenta computacional é resultado de programação para uso via web, 

atribuindo-lhe a condição de permanência on-line, e visa facilitar o acesso pelo 

produtor rural em qualquer momento e de qualquer localidade, conforme a sua 
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disponibilidade e interesse, tanto para consultar diagnósticos anteriores como para 

realizar novos diagnósticos.  

 

3.5.1 Desenvolvimento da Ferramenta 

A ferramenta computacional proposta visa prover o produtor rural de recursos 

sistêmicos que o auxiliem na realização de diagnóstico e avaliação da 

sustentabilidade dos solos agrícolas de sua propriedade rural. 

Permite que o produtor rural realize tantos diagnósticos e avaliações quantos 

desejar. As avaliações são armazenadas individualmente, por produtor e por 

propriedade rural cadastrada. Não há comunicação entre proprietários rurais, nem 

entre propriedades rurais. 

No desenvolvimento da ferramenta computacional de acesso via web foi 

utilizado o ambiente web, em linguagem de programação chamada PHP, tendo 

como base um banco de dados MySQL.  

O desenvolvimento da ferramenta foi com base nas estruturas então definidas 

em planilhas eletrônicas. 

O diagnóstico é a consolidação das pontuações obtidas das respostas aos 

questionários integrantes da ferramenta. 

O diagrama da FIGURA 20 demonstra, de forma macro, as etapas aplicadas 

no seu desenvolvimento. 
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FIGURA 20 – ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO DASS 

DASS - Diagnóstico e Avaliação da Sustentabilidade de Solos Agrícolas

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO “DASS”

Aplicativo

WEB

Administrador Hospedagem

Acesso via: htttp://dass.app.inf.br  

Tela Inicial

 JÁ POSSUO CADASTRO 

 NÃO POSSUO CADASTRO

Já Possuo Cadastro

 Atualiza dados do Produtor 

 Cadastra Nova Propriedade

 Visualiza Diagnósticos

 Realiza Novo diagnóstico

Produtor Rural

Alimenta informações sobre 

Utilização dos Solos

Seleciona a ação

Produtor Rural

Comentários

Produtor Rural

Grava e Visualiza o 

Diagnóstico

DASS acessa

Iniciar Diagnóstico

Produtor Rural

Questionário: 

Práticas 

Conservacionistas

Produtor Rural

Questionário:

Solos, Água e 

Produtividade

Não Possuo Cadastro

 Efetua Cadastro do Produtor

 Cadastra Propriedade(s) Rural(ais)

Continuação

Levantamento 

dos Requisitos

Arquitetura da 

Aplicação

Modelagem do 

Banco de Dados

Desenvolvimento 

do

“DASS”

Não Possuo Cadastro

Cadastro de Acesso

(Inicial)

DASS gera

 Login 

 Senha

Produtor Rural

Confirma Cadastro inicial 

(via email)

 

FONTE: O autor (2016). 

 

3.5.2 Metodologia Aplicada no Desenvolvimento do DASS 

A ferramenta computacional de acesso via web, com foco em diagnosticar e 

avaliar a sustentabilidade de solos agrícolas, visa auxiliar o produtor rural a autogerir 

os recursos naturais disponibilizados em abundância pela natureza em sua 

propriedade rural e, também, obter aumento na produtividade de grãos. 

No seu desenvolvimento foram utilizados recursos que possibilitam sua 

aplicação via web, e visa contemplar o mais amplo universo de produtores rurais, 

independentemente do porte da propriedade, uma vez que a Internet a cada dia 

ganha mais espaço junto a usuários brasileiros, o que a torna competitiva e 

detentora de vanguarda tecnológica.  

O acesso é on-line, via Internet, condição essencial e facilitadora, que 

assegura ao produtor rural interessado em diagnosticar e avaliar a sustentabilidade 

dos solos de sua propriedade rural que o faça com o uso de microcomputador, 

notebook e/ou qualquer dispositivo móvel, como smartphone ou tablet, bastando 

estar conectado e utilizar o navegador de sua preferência como, por exemplo, o 

Chrome, Firefox, Internet Explorer, entre outros. 
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Por ser o acesso via Internet, não há necessidade de o produtor rural baixar 

cópia do software em seus equipamentos, podendo consultar em qualquer momento 

todos os laudos de “diagnóstico” por propriedade rural cadastrada. 

A ferramenta computacional web e o banco de dados estão armazenados no 

servidor K2Host (www.k2host.com.br), que pode ser acessada pelo endereço 

http://dass.app.inf.br/. 

 

3.5.3 Questionários 

Na concepção da ferramenta computacional web, foram tomados como 

referenciais dois questionários, o primeiro para práticas conservacionistas e o 

segundo para solos, água e produtividade, contendo dezoito e vinte e cinco 

questões, respectivamente. São questões fechadas, com alternativas fixas, 

interdependentes e ordenadas por eventos. As respostas estão tabuladas em duas 

alternativas de escolha (SIM) ou (NÃO). As FIGURAS 21 e 22 mostram os 

respectivos questionários.  
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FIGURA 21 – QUESTIONÁRIO DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS 

 

Sim Não

Edáficas Adubação orgânica

Adubação quimica

Adubação verde

Calagem

Eliminação e controle do fogo

Sim Não

Vegetativas Ceifa do mato

Cobertura morta

Florestamento e Reflorestamento

Manejo de pastagens (uso racional)

Plantas de cobertura

Plantio Direto

Quebra-ventos

Sim Não

Mecânicas Canais divergentes

Canais escoadouros

Patamares

Preparo do solo e plantio em contorno

Sulcos e camalhões em pastagens

Terraçoes

Próximo

DASS - Diagnóstico e Avaliação da Sustentabilidade de Solos Agrícolas
(Preencha os campos clicando no botão PRÓXIMO e ao final no botão GRAVAR para visualizar o DIAGNÓSTICO)

* São técnicas que contribuem para a proteção dos solos, e também para que permaneçam saudáveis e férteis.

PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS

Tipo

Tipo Práticas
Resposta

Resposta

( * ) - Recorre a estruturas artificiais mediante a disposição adequada de porções de terra, com a finalidade de 

quebrar a velocidade de escoamento da enxurrada e facilitar a infiltração do solo.

→

Práticas

( * ) - Relacionadas aos Solos)

( * ) - Utiliza a vegetação para defender o Solo)

Tipo Práticas
Resposta

 

FONTE: O autor (2016). 
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FIGURA 22 – QUESTIONÁRIO DE SOLOS, ÁGUA E PRODUTIVIDADE 

SOLOS, ÁGUA E PRODUTIVIDADE
*Foco:  SPD - Sistema de Plantio Direto na Palha

Sim Não

1
Foi realizado levantamento e interpretação física dos recursos naturais e avaliação da aptidão do solo

da propriedade rural?

2
A avaliação da aptidão do solo da propriedade rural está sendo útil para a gestão dos solos, da produção

e para a produtividade de grãos?

3 A avaliação recomendou a uso dos solos para culturas temporárias, por exemplo a soja?

4 A rotação de culturas é prática habitual nos manejos dos solos da propriedade rural?

5 O manejo aplicado em todas fases do processo de produção agrícola é o motomecanizado?

6 A correção dos solos tornou-se uma prática permanente na propriedade rural?

7
É política de gestão da propriedade rural a aplicação de práticas conservacionistas aos recursos naturais -

solos e água? 

8
O SPD - Sistema de Plantio Direto na Palhada está efetivamente integrado na gestão agrícola da

propriedade rural?

9
Mesmo com a adoção do SPD - Sistema de Plantio Direto na Palhada, os solos apresentam casos de

compactação e de erosão hidrica?

10
O manejo sustentável dos recursos naturais trouxe redução de custos de produção e aumento de

produtividade, tornando a atividade agrícola e a propriedade viáveis?

Sim Não

1
Na propriedade rural são aplicadas ações voltadas a conservar as margens e leitos de drenagens para a

água superficial? 

2 Essas ações integram as "práticas conservacionistas" aplicadas aos recursos hídricos - água?

3
As práticas conservacionistas em uso na propriedade rural contemplam os recursos hídricos - água - de

forma geral?   

4
Os manejos dos solos, por exemplo a motomecanização, tem observado casos de ocorrências de pontos 

de compactação dos solos, e por consequência o surgimento de erosões hídricas?

5

Os pontos que demonstram maior vulnerabilidade dos solos em relação a drenagem superficial da

água, por exemplo, águas de chuvas, tem sido objeto de ações de recuperação do local, e também para

evitar o disperdício da água?

6 São utilizadas curvas de nível nas áreas de plantio, de forma a reter o máximo de umidade ao solo?

7
A motomecanização, produz resíduos, por exemplo de óleo lubrificante - óleo queimado -, e estes são

coletados por empresas especializadas?

8 A água usada na tríplice lavagem de embalagens de agrotóxicos é coletada em tanque de pulverizador?

9
A água usada em atividades diárias da propriedade rural, inclusive por seus moradores, recebe

tratamentos que permitam que o seu retorno ao ambiente seja como "água limpa"?  

10
Para adotar "irrigação" na lavoura, foi realizado estudo prévio que tenha dimensionado o volume de

água a ser consumida, evitando o desperdícios de água?  

Sim Não

1 É utilizado o Manejo Convencional de Preparo do Solo? 

2
Como resultado da adoção do SPD - Sistema do Plantio Direto na Palhada, independente de fatores 

climáticos, a produtividade tem sido maior que do Manejo Convencional?

3
Com o Manejo Convencional os custos de produção são menores que do SPD - Sistema de Plantio 

Direto na Palhada?

4
Com o SPD - Sistema de Plantio Direto na Palhada, os custos de produção são menores do que com 

Manejo Convencional?

5
Trocar do SPD - Sistema de Plantio Direto na Palhada pelo Manejo Convencional irá aumentar a 

produtividade de grãos em sua propriedade rural?

Próximo →

III PRODUTIVIDADE
Resposta

II ÁGUA
Resposta

DASS - Diagnóstico e Avaliação da Sustentabilidade de Solos Agrícolas
(Preencha os campos clicando no botão PRÓXIMO e ao final no botão GRAVAR para visualizar o DIAGNÓSTICO)

I SOLOS 
Resposta

 

FONTE: O autor (2016). 
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3.5.4 Pesos atribuídos para as Variáveis Solos, Água e Produtividade 

Os módulos contemplam as variáveis solos, água e produtividade. Os pesos 

foram atribuídos com base na representatividade de cada variável na produção 

agrícola e no aumento da produtividade de grãos destinados à alimentação humana.  

A variável solos faz referência à aptidão dos solos, aos manejos dos solos e 

ao SPD – Sistema de Plantio Direto sobre a Palhada, com os pesos de 0,300, 0,375 

e 0,325, respectivamente, totalizando 1,0 ponto. A variável água faz referência às 

práticas conservacionistas e à preservação destes recursos naturais, com pesos de 

0,570 e 0,430, respectivamente, totalizando 1,0 ponto. A variável produtividade faz 

referência ao manejo convencional e ao SPD – Sistema de Plantio Direto sobre a 

Palhada, com pesos de 0,350 e 0,650, respectivamente, totalizando 1,0 ponto. O 

somatório das pontuações obtidas com as respostas das questões formuladas por 

variável poderá atingir até 1,0 ponto. Essa pontuação, ao ser associada com a 

graduação da escala de sustentabilidade de solos agrícolas, indicará o nível de 

enquadramento macro da sustentabilidade dos solos agrícolas da propriedade rural. 

A TABELA 5 demonstra os pesos atribuídos para as variáveis solos, água e 

produtividade. 

 

TABELA 5 – PESOS DAS VARIÁVEIS SOLOS, ÁGUA E PRODUTIVIDADE 

SOLOS 

Aptidão dos solos 0,300

Manejos dos solos 0,375

SPD - Sistema de plantio direto sobre a palhada 0,325 1,00

ÁGUA

Práticas conservacionistas 0,570

Preservação dos recursos naturais - água 0,430 1,00

PRODUTIVIDADE

Manejo convencional 0,350

SPD - Sistema de plantio direto sobre a palhada 0,650 1,00

VARIÁVEIS PESOS

 

FONTE: O autor (2016). 

 

3.5.5 Escala de Sustentabilidade de Solos Agrícolas 

Para determinar a escala de sustentabilidade de solos agrícolas foi 

estabelecido critério específico obtido a partir de estudos sobre a metodologia de 
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análise por atividades e/ou setorial (PADOVEZE; BENEDICTO, 2007), que objetivam 

refletir as políticas de administração de um determinado empreendimento, quer 

urbano ou rural, e que têm como ênfase evidenciar eventuais riscos sobre a 

manutenção e a continuidade das atividades agropastoris. Este método consiste em 

estabelecer ranqueamento entre as diversas atividades produtivas. 

No caso em estudo, foram estabelecidas pontuações aos recursos naturais 

solos e água e para a produtividade, considerando que os manejos desses recursos 

naturais devem estar suportados com a aplicação de tecnologias que objetivem a 

preservação e a conservação, com consequente aumento de produção de grãos e 

da produtividade, elevando a disponibilidade de grãos. 

A pontuação está embasada nas respostas dos questionários, resultantes do 

somatório das respostas das questões constantes dos questionários do DASS, 

tendo sido estabelecido o zero (0,00) como o mínimo e um (1,00) como o máximo. 

Esses valores foram fracionados em três níveis, estabelecidos conforme o grau de 

relevância direta dos solos e da água com os resultados da produção de grãos, os 

quais foram denominados de crítico, atenção e sustentável. 

Para cada nível, diante da relevância da conservação e da preservação 

desses recursos naturais, foram estabelecidos limites pontuados em ordem 

crescente, sendo: crítico de 0,00 a 0,60; atenção de 0,61 a 075 e sustentável de 

0,76 a 1,00.  

Baseados neste raciocínio lógico aplicável a qualquer empreendimento, 

urbano ou rural, foram delineados os limites para os níveis constantes da “escala de 

sustentabilidade de solos agrícolas”. 

A interpretação dos níveis estabelecidos é a seguinte:  

i) Crítico: Indica que a sustentabilidade dos solos está abaixo do ideal, 

situação essa que expõe a propriedade rural a “riscos elevados”, 

carecendo tomadas de providências corretivas e emergenciais, com a 

finalidade de reverter a atual situação. Alerta-se que, se mantida a 

situação presente, poderá ter a continuidade da atividade agrícola e do 

empreendimento rural comprometida, diante da tendência de redução da 

produção de grãos.  

ii) Atenção: Indica que a sustentabilidade dos solos encontra-se em 

situação intermediária/mediana, suscetível a riscos de médios a elevados, 

passível de vir a ser enquadrada no nível crítico. Para que se mantenha e 
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até mesmo se atinja a sustentabilidade, urge a implementação de ações 

corretivas, visando o aumento da produção e da produtividade de grãos, e  

iii) Sustentável: Indica que a sustentabilidade dos solos encontra-se em 

situação favorável, evidenciando que o produtor rural tem dispensado 

especial atenção no zelo e cuidado desses recursos naturais. Porém, 

carece que seja mantido permanente e constante monitoramento, com a 

implementação e/ou manutenção de melhorias para sua manutenção, 

visando o aumento da produção e da produtividade de grãos. 

Portanto, à medida que o resultado obtido no diagnóstico é elevado, 

evidencia que para a gestão desses recursos naturais estão sendo dispensadas 

especiais atenções quanto à conservação e preservação. E, quanto mais elevado for 

o nível apurado, maior será a sustentabilidade dos solos agrícolas, com tendência a 

elevar a produtividade de grãos da propriedade rural. 

As pontuações mensuradas para solos, água e produtividade se inter-

relacionam e têm como objetivo equalizar o somatório dessas variáveis, visando à 

obtenção de avaliação única. 

O resultado desse somatório visa promover, de forma equânime, a obtenção 

de nível indicativo dos manejos praticados nos solos, na conservação da água e na 

produção de grãos, com reflexos positivos na produtividade. A FIGURA 23 mostra o 

plano do estabelecimento da metodologia de avaliação para a sustentabilidade de 

solos agrícolas, o qual é o resultado do diagnóstico. 
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FIGURA 23 – METODOLOGIA DA ESCALA DE SUSTENTABILIDADE DE SOLOS AGRÍCOLAS 

 => = Melhorias

 => = Urge Ações Corretivas

 => = Riscos Elevados

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,76
0,75
0,70
0,61
0,60
0,51
0,50
0,00

DASS - Diagnóstico e Avaliação da Sustentabilidade de Solos Agrícolas

ESCALA DE SUSTENTABILIDADE DE SOLOS AGRÍCOLAS

Nível

Atenção

Crítico

De 0,61 a 0,75 Atenção

De 0,00 a 0,60 Crítico

Sustentável

PONTUAÇÕES

Pontos Observação

De 0,76 a 1,00       Sustentável

Urge Ações Corretivas

Melhorias

Riscos Elevados

 
FONTE: O autor (2016). 

 

A aplicação da ferramenta foi realizada junto a produtores rurais 

estabelecidos no município de Maringá, no estado do Paraná, na condição de 

cooperados da Cocamar - Cooperativa Agroindustrial, e em sua “Unidade Maringá”, 

na que permitiu livre acesso. A escolha foi devido a sua localização ser de fácil 

acesso e de ter fluxo regular de produtores rurais em suas instalações, 

possibilitando que produtores participassem proativamente dos testes de aplicação e 

de validação da “ferramenta computacional web para diagnóstico e avaliação da 

sustentabilidade de solos agrícolas – DASS” desenvolvida em atendimento aos 

objetivos deste trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 FLUXOGRAMA OPERACIONAL DA DASS 

A FIGURA 24 mostra como o software foi estruturado, descrevendo os 

principais passos, recursos, formas de utilização e os retornos propostos pelo uso da 

ferramenta computacional de acesso via web. 

 

FIGURA 24 – DESCRITIVO MACRO DAS FUNCIONALIDADES DO DASS 

Ord PASSO / ABA PRODUTOR RURAL DASS

http://dass.app.inf.br   -

1º Cadastro de Acesso Cadastro consiste em informar: Nome completo, 

telefone e e.mail.

Envia mensagem solicitando a confirmação do

cadastro, contendo: Login, Senha e Link de acesso.

Deve acessar ao e.mail e confirmar ou não o cadastro 

inicial
Pré cadastro será mantido por até 24 hs.

Para confirmar basta clicar no link indicado no e.mail Abre a tela de início do DASS

2º
Acesso à Tela Inicial do 

DASS

Deve clicar em: "Não Possuo Cadastro" ou "Já 

Possuo Cadastro"
-

Se:  "Não Possuo Cadastro": digita Login e Senha 

Libera, inicialmente, acesso para a Tela para

preenchimento do Cadastro do Produtor Rural, em

seguida ao Cadastro de Propriedade Rural

Se:  "Já Possuo Cadastro": digita Login e Senha 
Libera o acesso aos Cadastros do Produtor Rural e

de Propriedades Rurais

3º Não Possuo Cadastro" Deve realizar Cadastro do Produtor Rural

"Cadastro de Produtor" Realizado o Cadastro, clica em "próximo" Libera o acesso a Tela de Iniciar Diagnóstico

4º Não Possuo Cadastro" Deve realizar Cadastro de Propriedade(s) Rural(is)

"Cadastro de Propriedade" Realizado o Cadastro, clica em "próximo" Libera o acesso a Tela de Iniciar Diagnóstico

5º "Já Possuo Cadastro" Se "Já Possuo Cadastro": digita Login e Senha Libera acesso para as telas (bases de dados) de:

Poderá atualizar dados do Produtor Rural Cadastro do Produtor Rural

Poderá atualizar dados de Propriedade Rural Cadastro de Propriedade(s) Rural(is)

Poderá cadastrar Nova Propriedade Rural Cadastro de Propriedade Rural

Poderá realizar novo diagnóstico Libera acesso para as Propriedades Cadastradas. 

Permite selecionar Propriedade Cadastrada.

Libera o acesso a Tela de Iniciar Diagnóstico

Opta por Visualizar Diagnósticos Libera acesso as bases de dados do Produtor Rural

Libera permissão para selecionar a Propriedade 

Seelecionada a Propriedade a ser realizado novo 

disgnóstico, clica em "próximo"
Libera o acesso a Tela de Iniciar Diagnóstico

Opta por sair Finaliza operação

6º Iniciar Diagnóstico Clica em Próximo. Libera acesso para as ABAS de:

Utilização dos Solos; Práticas Conservacionistas; 

Solos, Água e Produtividade, e ao Diagnóstico.

7º Utilização do Solo Alimenta as informações solicitadas Permite acesso a ABA de Práticas Conservacionistas

8º Práticas Conservacionistas Responde as questões
Permite acesso a ABA do Questionário                                                    

(*) Inter-relacionam ao Questionário

9º Questionário Responde as questões Questões sequenciais, todas deverão ser 

-
As respostas serão pontuadas na apuração da

Sustentabilidade dos Solos Agrícolas

Clica em Próximo. Permite acesso a Aba do DIAGNÓSTICO

10º Diagnóstico Poderá inserir "Comentário" e em seguida clicar em 

"Gravar e Visualizar Diagnóstico"

O Diagnóstico é gerado e disponibilizado ao Produtor 

Rural, automaticamente

Poderá: IMPRIMIR ou SALVAR EM PDF.                                                

Clicar em: SAIR
Finaliza a Operação, e encerra acesso.

O produtor rural poderá realizar quantos diagnósticos desejar. 

ADMINISTRADOR: Possui acesso irrestrito. Poderá gerar Relatórios Gerenciais, e avaliar a performance do "DASS".

Inicial:

DASS - Diagnóstico e Avaliação da Sustentabilidade de Solos Agrícolas

As informações são armazenadas por produtor rural e por propriedades rurais cadastradas, e são acessíveis a qualquer 

"Ferramenta Computacional de Acesso Via web "

Há permissão para alterar dados dos cadastros do produtor rural e de propriedades. 

Não há permissão para alteração de diagnósticos. 

 
FONTE: O autor (2016). 
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4.2 APLICAÇÃO DO DASS 

Para realizar o diagnóstico de sustentabilidade de solos agrícolas com a 

utilização da ferramenta computacional de acesso via web - DASS - é necessário 

que o produtor rural esteja conectado ao site http://dass.app.inf.br e alimente as 

informações requeridas. Os acessos são somente on-line e individuais. 

O DASS gera automaticamente e disponibiliza via e-mail, o login e a senha 

de acesso do usuário ao produtor rural cadastrado. 

A ferramenta desenvolvida é de fácil acesso e operacionalização por 

qualquer produtor rural. 

O Diagnóstico é o resultado obtido com a avaliação da sustentabilidade de 

solos agrícolas e contém a seguinte mensagem: “Alertamos que o resultado obtido 

neste diagnóstico/análise reflete situação de momento. E, diante a dinâmica de 

manejos e tecnologias aplicáveis nas atividades agrícolas, é recomendável que o Sr. 

Produtor Rural busque ou mantenha regular e contínuo suporte técnico com 

Profissionais da Ciência Agrícola, com o objetivo de manter e/ou corrigir a presente 

situação, com foco na sustentabilidade de solos agrícolas, visando promover a boa 

gestão desses recursos naturais e também no aumento da produtividade de grãos 

destinados a alimentação humana”. No texto sugere-se que, independentemente do 

resultado obtido, é importante que o produtor rural busque suporte técnico para 

auxiliá-lo em tomadas de providências cabíveis.  

A FIGURA 25 mostra o fluxograma macro de operação do DASS, 

descrevendo o passo a passo a ser desenvolvido pelo produtor rural, do acesso 

inicial ao diagnóstico, e o encerramento da operação e da ferramenta, via Internet. 
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FIGURA 25 – FLUXOGRAMA MACRO-OPERACIONAL PARA O PRODUTOR RURAL 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

As figuras seguintes mostram as telas da ferramenta computacional de 

acesso via web, com descritivos macros do passo a passo que o produtor rural 

deverá seguir para realizar o primeiro ou novos “diagnósticos” de uma ou mais 

propriedades rurais suas. O acesso poderá ser por microcomputador, notebook, 

smartphone ou tablet. 

Ao acessar o DASS, http://dass.app.inf.br/, a tela inicial disponibiliza ao 

produtor rural duas opções: “já possuo cadastro” e “não possuo cadastro” (FIGURA 

26). 
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FIGURA 26 – TELA DE ABERTURA DO DASS 

 

FONTE: O autor (2016) - imagem de BRASIL CELEIRO DO MUNDO (2016). 

 
Para o “primeiro acesso”, o produtor rural deverá clicar em “não possuo 

cadastro” e efetuar o cadastro inicial, que consiste em informar o seu nome 

completo, telefone e e-mail. Completadas essas informações iniciais, deverá clicar 

em enviar dados (FIGURA 27). 

 

FIGURA 27 – TELA DE CADASTRO INICIAL. 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Enviados os dados iniciais, o DASS abrirá a tela seguinte, indicando que os 

dados foram enviados com sucesso (FIGURA 28). 
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FIGURA 28 – MENSAGEM INFORMA QUE FOI REALIZADO O CADASTRO INICIAL 

 

FONTE: O autor (2016). 
 

Automaticamente, será encaminhada mensagem eletrônica ao e-mail 

cadastrado, com login, senha e link para o primeiro acesso ao “DASS”. O sistema 

manterá o cadastro inicial em aberto por até 24 horas. Ao clicar no link de acesso, o 

produtor rural estará confirmando o seu interesse em se cadastrar no sistema 

(FIGURA 29). 

 

FIGURA 29 – CONFIRMADO O CADASTRO INICIAL, LINK PARA ACESSO AO DASS 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Em seguida, será direcionado à tela de login do sistema. Para que o 

produtor rural possa se “logar” no DASS deverá digitar o e-mail cadastrado e a 

senha gerada automaticamente, constantes do e-mail enviado, automaticamente, ao 

produtor rural para que confirme o interesse em se cadastrar (FIGURA 30). 

 

 

 

 

 



78 

 

FIGURA 30 – TELA DE LOGIN AO DASS 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Após se “logar”, o produtor rural terá acesso à tela “iniciar diagnóstico”, com 

opções para cadastros do produtor e de propriedades rurais, visualizar histórico de 

diagnósticos anteriores e de sair do DASS.  

Para prosseguir, o produtor deverá acessar o link de saudação e clicar em 

atualizar dados, para ter acesso ao formulário de “dados do produtor”. Preenchido o 

cadastro, o produtor rural deverá gravar. Gravados os dados, será redirecionado 

para a tela de “iniciar diagnóstico”. Na continuidade deverá cadastrar e gravar, ao 

menos, os dados de uma propriedade rural. Nesta fase o produtor também poderá 

“sair” do sistema ou dar continuidade a novo diagnóstico (FIGURA 31). 

 

FIGURA 31 – TELA DE “INICIAR DIAGNÓSTICO” 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Quando cadastrado, o produtor rural poderá acessar o site em qualquer 

momento e quantas vezes desejar. Ao acessar o DASS deve clicar em “já possuo 

cadastro” e se “logar” no sistema, podendo atualizar os cadastros do produtor rural e 
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de propriedade rural já cadastrada. Também poderá cadastrar nova propriedade 

rural, visualizar histórico de diagnósticos anteriores, por propriedades, ou sair do 

DASS. Para realizar novo diagnóstico deve clicar em “iniciar diagnóstico”. 

Para cadastrar nova propriedade rural o produtor rural deverá clicar no link 

“cadastrar propriedade”. Em seguida o DASS abrirá a tela “Listagem de 

Propriedades” e no link de “cadastrar propriedade” deverá alimentar as informações 

requeridas, gravar e voltar para a página principal (FIGURA 32). 

 

FIGURA 32 – PROPRIEDADES RURAIS CADASTRADAS 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Para visualizar o histórico de “diagnósticos anteriores” o produtor rural 

deverá clicar em “Relatório de Diagnósticos”. O DASS abrirá a tela “Diagnósticos” 

para que seja selecionada a propriedade e seus diagnósticos (FIGURA 33). 

 

FIGURA 33 – RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICOS ANTERIORES, POR PROPRIEDADE 

 

FONTE: O autor (2016). 

 



80 

 

Sendo o primeiro diagnóstico, o produtor rural, depois de efetuados os 

cadastros do produtor e de propriedade rural, deverá clicar em “Iniciar Diagnóstico” e 

terá acesso às telas seguintes. Na tela “utilização dos solos”, inicialmente deverá 

selecionar a propriedade cadastrada a diagnosticar, alimentar as informações 

requeridas, responder os questionários e finalizar o diagnóstico (FIGURA 34). 

 

FIGURA 34 – TELAS PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Alimentadas as informações de utilização dos solos, e respondidos os 

questionários de práticas conservacionistas e de solos, água e produtividade, o 

produtor rural deverá gravar para visualizar o diagnóstico. Ao clicar em “próximo” é 

liberado acesso à tela seguinte. O DASS permite que sejam revistas respostas de 

mesma tela, mas não permite retorno para telas anteriores. Entretanto, o produtor 

rural poderá, em qualquer momento, realizar novo diagnóstico de mesma 

propriedade rural ou de outras cadastradas, quando cadastradas (FIGURA 35). 

 

FIGURA 35 – GRAVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ACESSO AO DIAGNÓSTICO 

 

FONTE: O autor (2016). 
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Gravadas a informações, o DASS apresenta o DIAGNÓSTICO da 

propriedade rural, com as pontuações obtidas nas variáveis solos, água e 

produtividade, e o nível de sustentabilidade dos solos agrícolas daquela propriedade 

rural. Nessa tela o produtor rural visualizará o diagnóstico e poderá imprimi-lo ou 

baixá-lo. Para finalizar o diagnóstico e acesso ao DASS, deverá clicar no link “sair” 

(FIGURA 36). 

 

FIGURA 36 – DIAGNÓSTICO DA SUSTENTABILIDADE DE SOLOS AGRÍCOLAS 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Em conjunto com o diagnóstico, o produtor rural recebe imagem, ilustrativa, 

da Escala de Sustentabilidade dos Solos na qual são demonstrados os 

enquadramentos em cada nível e respectivas pontuações, o que permitirá ao 

produtor rural visualizar e avaliar o nível em que se encontra a sustentabilidade dos 

solos da sua propriedade rural, naquele momento (FIGURA 37). 

 

FIGURA 37 – NÍVEIS DA ESCALA DE SUSTENTABILIDADE DE SOLOS AGRÍCOLAS 

 

FONTE: O autor (2016). 
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4.3 A FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE ACESSO VIA WEB - DASS 

A DASS é um software, de acesso via Internet, com funcionalidade on-line, 

de fácil acesso e uso, que pode ser acessado pelo produtor rural de qualquer 

localidade e em qualquer momento, sempre que desejar. 

Foi feita uma verificação quanto ao funcionamento correto do software, a 

qual teve como objetivo o de avaliar se o que foi planejado realmente foi realizado. 

Ou seja, se os requisitos e funcionalidades documentados foram implementados 

quando do seu desenvolvimento. A verificação também foi realizada no tocante às 

especificações do sistema, visando avaliar se os requisitos foram documentados 

como deveriam e ainda prever eventuais falhas ou inconsistências entre requisitos. 

A ferramenta computacional foi testada, presencialmente, junto a produtores 

rurais do município de Maringá, no estado do Paraná, com o objetivo de aprová-la.  

Com os resultados dos testes foi possível observar que o tema manejo e 

conservação dos solos é um assunto do cotidiano dos produtores rurais, o que 

facilitou a interpretação dos resultados obtidos.  

Os resultados dos diagnósticos serão armazenados na base de dados da 

ferramenta computacional, podendo-se realizar consultas a qualquer momento. O 

diagnóstico contempla as variáveis: solos, água e produtividade, com referência à 

aptidão dos solos, manejos dos solos, manejo convencional, práticas 

conservacionistas, preservação dos recursos naturais – água e o SPD – Sistema de 

Plantio Direto sobre a Palhada, visando avaliar, em determinado momento, o nível 

da sustentabilidade dos solos agrícolas na propriedade rural. 

Os testes foram realizados com sete produtores rurais, voluntários, e os 

resultados demonstraram que naquelas propriedades rurais os manejos então 

aplicados aos solos eram deficientes, indicando que carecem de especial atenção 

do produtor rural, com a adoção de medidas que objetivem reverter a presente 

situação, pois tendem a evoluir, negativamente, culminando na degradação dos 

solos, com reflexos negativos, como queda de produção e de produtividade de grãos 

destinados à alimentação humana. 
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4.3.1 Utilização dos Solos 

Os resultados apuraram que as propriedades amostradas utilizam os solos 

para o cultivo de lavouras temporárias de soja, milho e trigo, com plantios regulares 

e contínuos nas safras de verão e inverno. 

Portanto, embora os produtores rurais afirmem que adotam as práticas 

conservacionistas em suas propriedades rurais, os diagnósticos evidenciaram que 

são mantidos sistemas contínuos de sucessões de culturas, como a soja, o milho e o 

trigo. Não é praticada a rotação de culturas, ou seja, um dos requisitos do SPD – 

Sistema de Plantio Direto na Palhada não é adotada. A FIGURA 38 demonstra que 

do universo de propriedades testadas: duas cultivam soja, milho e trigo; uma soja; 

duas soja e milho; uma soja e trigo e uma café – equivalentes a 29%, 14%, 29%, 

14% e 14% do universo testado, respectivamente. 

 

FIGURA 38 – SUCESSÃO DE CULTURAS NAS PROPRIEDADES TESTES 
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FONTE: O autor (2016). 

 

4.3.2 Práticas Conservacionistas 

Os produtores rurais das propriedades testadas fizeram referência à adoção 

de práticas conservacionistas previstas na ferramenta proposta. Os resultados dos 

diagnósticos nas propriedades analisadas indicaram a adoção de práticas edáficas 

como a calagem e a adubação química, das quais 86% realizam a calagem e 100% 

a adubação química do solo. As práticas vegetativas, como o plantio direto e o 

florestamento e reflorestamento, equivalem a 86% e 43% das propriedades. As 

práticas mecânicas, como construção de terraços e preparo do solo com plantio em 



84 

 

contorno, correspondem a 100% e 14%, respectivamente. A FIGURA 39 demonstra 

as práticas conservacionistas mais destacadas pelos produtores rurais.  

 

FIGURA 39 – PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS NAS PROPRIEDADES TESTES 
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FONTE: O autor (2016). 

 

4.3.3 Resultados Consolidados 

Os resultados dos diagnósticos realizados com as propriedades rurais 

testadas foram consolidados e estão demonstrados na FIGURA 40. 

Os resultados evidenciam existir equilíbrio entre os recursos naturais solos e 

água, os quais atingiram o nível de atenção previsto na ferramenta. Esse resultado 

poderá refletir negativamente tanto na produção agrícola como na produtividade. 

A produtividade e a sustentabilidade dos solos agrícolas também se 

mantiveram equilibradas, porém o enquadramento nas propriedades testadas ficou 

abaixo do nível obtido pelos recursos naturais, no nível crítico. 

Esse enquadramento indica que os recursos naturais solos e água, 

essenciais para que se obtenha aumento da produção e da produtividade de grãos 

destinados à alimentação humana, devem ser objeto de especial e contínua atenção 

pelos proprietários rurais, com a adoção de ações voltadas a, gradativamente, 

reverter os resultados obtidos, convertendo-os ao nível “sustentável”. 

Caso persistam em manter inalterados os atuais manejos aplicados aos 

solos e à água, evidencia-se que as propriedades rurais incorrem em elevados 

riscos de queda de produção e produtividade, podendo vir a comprometer a 

continuidade das atividades agropastoris e, consequentemente, os resultados de 

safras e a disponibilização de alimentos derivados de grãos. 
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FIGURA 40 – CONSOLIDAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DAS PROPRIEDADES TESTES 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Os proprietários das propriedades rurais testadas, ao tomarem 

conhecimento do diagnóstico, afirmaram que os resultados obtidos eram coerentes e 

compatíveis com a presente situação dos solos das suas propriedades, indicando 

que a ferramenta é adequada para a finalidade a qual se propõe. 

 

4.3.4 Comentários dos Produtores Rurais 

Quando da finalização dos diagnósticos, os produtores rurais testados 

teceram comentários sobre a ferramenta computacional web, com extensão ao seu 

conteúdo, e também avaliaram a sua performance, cujos resultados estão 

demonstrados na FIGURA 41. 

 

FIGURA 41 – COMENTÁRIOS DOS PRODUTORES DAS PROPRIEDADES TESTES 

Produtor Posse Cidade Comentário

1 Proprietário Maringá Contém perguntas complexas para alguns produtores rurais.

2 Proprietário Maringá
Para produzir mais as sugestões do trabalho serão bem aceitas, 

desde que não aumentem os custos, e que tenha clima favorável.

3 Proprietário Maringá A ideia é ótima.

4 Proprietário Maringá Estudo muito importante. Vale a pena. Faria novos diagnósticos sim.

5 Proprietário Maringá
É importante porque irá ajudar a identificar os perfis dos manejos nas 

propriedades rurais.

6 Arrendatário Maringá É importante, e traz mais conhecimento.

7 Proprietário Maringá Achei ótima a ferramenta, pois forma uma reflexão para o futuro.

 

FONTE: O autor (2016). 
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A utilização da ferramenta DASS foi feita por produtores rurais convidados 

para testá-la, voluntariamente, nas dependências da Cocamar. Os testes permitiram 

avaliar sobre o efetivo atendimento às expectativas dos futuros usuários ou clientes. 

Ou seja, verificar se os requisitos, independentemente do que foi planejado, poderão 

ser implementados para atender a regra de negócio dos usuários, e se o sistema  

realmente corresponde com o que o cliente deseja ter e está disposto a investir para 

utilizá-lo.  

A aprovação final do sistema foi realizada pelo próprio usuário e a grande 

maioria concordou que a ferramenta é importante porque auxilia no diagnóstico e na 

mensuração dos perfis de manejo de cada propriedade. Também comentaram que a 

ferramenta do ponto de vista educativo é relevante, pois possui a capacidade de 

prover conhecimento ao agricultor e propicia ainda uma reflexão para o futuro uso 

dos solos da propriedade. 

Os produtores rurais relataram que os resultados obtidos com o diagnóstico 

atenderam e até mesmo superaram as sua expectativas. Essas afirmativas permitem 

comprovar que a ferramenta computacional pode vir a ser forte aliada na avaliação, 

na gestão e na autogestão da sustentabilidade dos solos das propriedades rurais, 

contribuindo para que sejam implementadas ações voltadas à conservação e à 

preservação desses recursos naturais, resultando em aumento da produtividade 

agrícola da propriedade rural, com destaque para a produção de grãos destinados à 

alimentação humana. 
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5 CONCLUSÕES 

O resultado deste estudo foi o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional de acesso via web, denominada de “Diagnóstico e Avaliação da 

Sustentabilidade de Solos Agrícolas – DASS”, com o objetivo e foco em auxiliar o 

produtor rural a diagnosticar e avaliar a sustentabilidade de solos de sua 

propriedade rural, com cunho educativo, permitindo que obtenha conhecimento e 

avalie as condições atuais dos maiores ativos produtivos disponíveis na sua 

propriedade rural, que são os solos e a água. 

As condições de sustentabilidade dos solos e da água foram materializadas 

em termos de valoração desses recursos, expressos na atribuição de uma nota 

variável entre zero a um ponto, subdividida em três níveis, compostos por “crítico”, 

“atenção” e “sustentável”, visualizados na escala de sustentabilidade de solos 

agrícolas. O resultado objetiva alertar o produtor rural quanto à necessidade de 

dispensar cuidados com a gestão desses recursos naturais.  

Os resultados obtidos poderão ser tomados pelo produtor rural como 

referencial para que adote e realize a autogestão desses recursos naturais.  

A ferramenta foi testada, presencialmente, com sete produtores rurais do 

município de Maringá, no estado do Paraná, que aprovaram os resultados apurados. 

Os testes presenciais do DASS evidenciaram que a ferramenta é de fácil acesso e 

utilização e que o produtor rural poderá utilizá-la em qualquer momento e local. 

Os resultados sinalizaram que a sustentabilidade dos solos e da água das 

propriedades rurais encontrava-se em níveis inferiores aos então estimados pelos 

produtores rurais, o que indicou que, se não forem tomadas medidas que objetivem 

a recuperação desses recursos naturais, a produção de grãos será comprometida e 

também a continuidade das demais atividades agropastoris. 

O diagnóstico feito a partir da ferramenta computacional permite que o 

produtor rural visualize e dimensione, de forma macro, os principais aspectos 

operacionais de sua propriedade rural, quanto a solos e água, os quais interferem 

diretamente na produção de grãos, possibilitando que sejam tomadas medidas 

preventivas e/ou corretivas tempestivamente. 

A ferramenta também auxilia o produtor rural a realizar a autogestão desses 

recursos naturais, promovendo reflexos positivos na propriedade rural, como a 

elevação da produção e da produtividade de grãos, a rentabilidade do 
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empreendimento rural com retornos financeiros e a fixação do produtor rural na 

atividade agropastoril, contribuindo para o aumento no suprimento de alimentos 

humanos. 
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