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Resumo: 

Este artigo procura contribuir para o entendimento das tendências atuais que se estruturam 

na paisagem agrícola rio-grandense, ressaltando as transformações experienciadas no 

espaço agrário, as quais têm se firmado como um perfil tecnológico consolidado, que, 

inclusive, mantêm as características excludentes de sua tradição agrária. 

Palavras-chave:  Agricultura Familiar, Geotecnologia, Plantio Direto e Desenvolvimento 

Rural. 

Introdução 

 As contínuas transformações, ocorridas no espaço agrário Rio-Grandense refletem 

tendências mundiais da modernização da agricultura. Essas transformações ilustram as 

novas facetas do continuado apropriacionismo das atividades agrárias pelo setor industrial 

relacionado e também pelas agroindústrias. Nesse propósito buscamos desvendar os 

caminhos que vão sendo tomados pelo conjunto de produtores rurais - proprietários e 

arrendatários - e pelos agricultores familiares, que cada vez mais ocupam lugares de grande 

participação na paisagem agrário-produtiva do Rio Grande do Sul. 

A metodologia dessa pesquisa integrou, em diferentes momentos, o estudo da 

paisagem agrária do RS, realização de entrevistas, análise de relatórios e publicações do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Fundação Estadual de 

Economia e Estatística - FEE e autores de Geografia Agrária, Economia Agrícola entre 

outros. 

 Desse modo, chegamos às conclusões que relatamos, reconhecendo nelas o 

resultado de nossas percepções que apreendemos da paisagem agrária rio-grandense e 

que nos levou a construir tal classificação para o espaço agrário do RS, definido, conforme 

afirmamos, em três paisagens culturais, não continuas no espaço, mas quantificáveis 

através das informações do modo e das relações de produção. 

                                                 
1 ULBRA – Canoas (RS), daniela.garcez@terra.com.br 
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Cenário atual da Agricultura no Rio Grande do Sul 

Através da modernização da agricultura no Brasil aconteceu a eliminação de grande 

número das pequenas propriedades rurais com conseqüente aumento das grandes 

propriedades, monoculturas em sua maioria. As estruturas fundiárias e a agricultura rio-

grandense, movidas pelas mesmas forças de mudanças, se distribuem em uma 

conformação em que despontam três tendências distintas, que a seguir classificamos: 

1) Áreas de predomínio de plantio direto de cultivares transgênicas e (ou) 

convencionais; 

2)  Agricultura familiar (pequenas propriedades com diversidade de modos 

culturais e destinos de produção); e 

3)  Agricultura de precisão, praticada apenas em grandes propriedades e 

ensaios para testes e disseminação das novas tecnologias. 

Nosso estudo procura sintetizar a paisagem rural rio-grandense através da juntura 

desse mosaico constituído pelas três tendências de produção que definimos acima. 

Considerando diferentes conceituações para as situações em análise, decidimos optar pelas 

designações aqui expressas com a liberdade de ousar e divergir de algumas categorizações 

mais clássicas no âmbito da Geografia Agrária, sem mesmo considerar – ou contrapor – 

conceitos ou percepções. Em outras palavras, procuramos organizar nossas concepções 

dentro de paradigmas não ortodoxos. 

1) Áreas de predomínio de plantio direto e de cultivares transgênicas e (ou) 
convencionais 

O plantio direto utilizado pela agricultura patronal, é praticado em propriedades com 

áreas superiores a 100 ha, e que utilizam, na maioria das unidades produtivas, o emprego 

de pacotes tecnológicos ligados á Revolução Verde – RV. Por agricultura patronal, cujo 

conceito utilizamos nesse estudo, consideramos os emprendimentos e as propriedades 

rurais ligadas a cadeia produtiva do agronegócio, e que são empregadoras de mão-de-obra 

assalariada, em período integral, tendo o mercado como premissa básica o destino de sua 

produção agrícola. 

A forma de manejo mais utilizado dentro deste sistema patronal no Rio Grande do 

Sul é o plantio direto, presente em mais de 90% das propriedades. Tem maior organização 

produtiva pelo poder do capital que dispõe. Sua força fica evidente no que diz respeito ao 

amparo de políticas públicas para o setor primário, especialmente aos valores de 

                                                                                                                                                         
2 ULBRA – Canoas (RS), fernanxv@bol.com.br 
3 Msc  - Professor no Departamento de Geografia da ULBRA, Canoas (RS) - Orientador 

 5767



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

investimentos e custeio que são em média R$ 9.212,00 para estes agricultores patronais, 

segundo o Engenheiro Agrônomo Valdecir José Zonin, Assessor da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura - FETAG RS. 

A agricultura patronal adotou o plantio direto e a biotecnologia para melhor inserir-se 

mercado mundial. O Plantio Direto – PD - é uma técnica agrícola que se disseminou em 

quase todo o país, encontrando no RS a preferência da maioria dos agricultores. A técnica 

do PD apresenta a vantagem de não expor o solo e deixá-lo sempre com cobertura vegetal. 

A vantagem desta técnica é que reduz o efeito estufa através da diminuição da emissão de 

CO2, que se forma no contato do O2 com o carbono presente no solo, resultante da 

decomposição da biomassa (flora e fauna), que é muito maior durante os processos de 

aração e gradeação do solo para tratos culturais. Outra vantagem é a absorção das águas 

fluviais, evitando que escorram e promovam arrastamento de solo, danificando os 

agroecossistemas, objetivando maior absorção e retenção da água pluvial. A maior 

desvantagem do PD está na necessidade de aplicar um secante ou desfoliante, que é um 

produto organoclorado que se acumula no solo e tem seus efeitos não muitos bem medidos 

ainda, podendo causar sérios danos aos agroecossistemas. 

A prática do plantio direto foi desenvolvida, no RS, inicialmente nas grandes 

propriedades durante os anos de 1970 no município de Não-Me-Toque. A partir dos anos 80 

começa a se difundir com a criação de cooperativas e parcerias, como o Clube do Plantio 

Direto fundado em 1984 por agricultores interessados em promover a técnica. Até que, em 

1990, ocorreu a criação da COOPLANTIO fundada por 27 produtores do clube do Plantio 

Direto na cidade de Porto Alegre. Segundo Odilon Soares Costa - agrônomo da EMATER-

RS - o sucesso do Plantio Direto se deve à intensa colaboração entre agricultores, 

pesquisadores, extensionista e representantes de empresas privadas, fabricantes de 

semeadeiras e herbicidas, por exemplo. 

O plantio direto no RS apresenta-se como uma técnica totalmente difundida sendo 

empregada por um percentual de agricultores (todos os portes) em torno de 90% ou mais. 

Debate-se inclusive um projeto de certificação do sistema do plantio direto por entender esta 

prática como conservacionista e principalmente por agregar maior valorização à produção 

no mercado interno e externo. 

Os agricultores vêm optando por produtos (agrotóxicos) que sejam menos tóxicos, 

especialmente os herbicidas que são os mais utilizados no plantio direto, empregados para 

combater o crescimento de ervas daninhas, que surgem durante o ciclo vegetativo das 

culturas. O consumo desses produtos é crescente no país devido à prática da técnica de 

PD, conforme se observa nos dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística: “Em 2001, para 50,7 milhões de hectares de área plantada, o Brasil utilizou 
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158,7 mil toneladas de agrotóxicos, das quais 91,8 mil toneladas foram de herbicidas. 

(IBGE, 2004, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável)”. As despesas de importação de 

agrotóxicos pelo Brasil em 2001 chegaram a US$ 2,3 bilhões, sendo que no RS o consumo 

de agrotóxicos aumentou 47,6% entre os anos de 1999 e 2002 (MAPA), especialmente pelo 

PD na lavoura de soja. Esses índices incluem o aumento ce consumo do herbicida glifosato 

usado para os cultivos de soja transgênica. 

Durante o processo de difusão da técnica de PD não foi somente a quantidade de 

consumo de herbicidas que aumentou, mas também seu valor comercial unitário, segundo 

os ajustes da oferta e da demanda. No período de 1989-98 (em relação ao Brasil) constata-

se que os herbicidas tiveram um crescimento de 170% nas vendas. Este aumento ocorreu 

pelo fato de não existir controle biológico entre as ervas daninhas; devido ao plantio direto; e 

os produtos (praguicidas, herbicidas, etc.) usados como secante o ano todo, em todas as 

culturas. Observe a tabela que segue: 

Tabela 1 - Vendas de herbicidas - em mil US$. 

ANO VOLUME DE VENDAS 
1989  507.650 
1990  546.588 
1991  533.591 
1992  515.714 
1993  588.597 
1994  775.762 
1995  834.976 
1996  1.005.112 
1997  1.214.818 
1998  1.367.155 
1999  1.175.933 
2000  1.300.515 
2001  1.143.089 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do Min. da Agricultura pecuária e 

Abastecimento 

O crescimento das vendas de herbicidas foram bem superiores ao crescimento da 

produção de grãos durante o mesmo período. O Brasil ocupa o quarto lugar no consumo 

mundial de agrotóxicos agrícolas, em geral. Sendo que um dos principais produtos 

consumidos no Brasil são os desfolhantes a base de dioxina (são produtos originados na 

preparação de pesticidas e em muitos agrotóxicos, onde ocorrem reações com cloro – 

organoclorados), os quais foram usados na guerra do Vietnã, para destruir as florestas 

tropicais asiáticas, são ainda utilizados como desfolhante agroindustrial, capina-química ou 

herbicida urbano. O Brasil consome 20% de todo agrotóxico utilizado pelos países em 

desenvolvimento, com o custo aproximado de 2,5 bilhões dólares. 
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Em 1964, o país consumia apenas 16 mil toneladas de agrotóxicos (MAPA), depois 

da adesão ao pacote da RV, o consumo cresceu muito, conforme mostra a Tabela 1. Dentre 

esses herbicidas, 17,7% são classificados como extremamente tóxicos, pertencentes a 

classe toxilógica I, conforme a classificação brasileira. E, assim como a maioria dos 

medicamentos humanos e animais, não possuem patentes registradas por empresas do 

Brasil e são importados. Na aplicação destes produtos, os trabalhadores rurais não usam os 

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) sendo freqüentemente notificados os casos de 

intoxicação por agrotóxicos. 

A agricultura patronal se viabiliza através do crédito rural, do subsídio agrícola, da 

política de preços mínimos e do seguro agrícola, que visavam a ampliação da base 

produtiva nacional, definindo-se então por um conjunto de instrumentos, dos quais o 

governo dispõe para regular e orientar agentes privados e órgãos públicos, constituindo, 

inequivocamente, de um conjunto de medidas que objetiva o crescimento da produção de 

alimentos 

Em contrapartida existem as políticas agrárias, que são as medidas que objetivam 

inserir, fundamentalmente, uma modificação estrutural do sistema produtivo ou a adequação 

das mesmas às necessidades da sociedade. Entretanto as ditas necessidades atendem aos 

“objetivos das forças que controlam (laram) ou que influenciam (aram) as decisões do 

estado (assim como qualquer ramo da política econômica)” (ARBAGE, 2003, p. 122). 

As políticas de crédito para a agricultura patronal disponibilizam linhas de 

financiamento variadas e com taxas diversas, dispõem de um capital para financiar o ano-

safra que é consideravelmente alto, embora os órgãos que representam à classe julguem 

que o valor está muito aquém do ideal. No Plano de Safra 2004/2005, o governo federal, 

para suprir de recursos à produção rural, disponibilizou um volume de crédito de R$ 39,45 

bilhões (a agricultura familiar irá receber apenas R$ 7 bilhões). Além do capital disponível 

para o custeio, também se investe em linhas de crédito para modernização e o emprego de 

novas tecnologias, modernizando também os métodos de administração do agronegócio. 

Uma outra característica marcante de agricultura patronal é a efetiva e permanente 

modernização do parque industrial de máquinas, de implementos e insumos, garantindo a 

inserção no mercado externo globalizado e competitivo dos produtos do setor primário. 

Contudo, o agricultor tem sido, invariavelmente, 

Estimulado também por preços internacionais favoráveis, pela 

recente disponibilidade de um pacote tecnológico milagroso 

conhecido como 'Revolução Verde' e amparado por uma coligação 

de forças suficientes para reprimir qualquer oposição às mudanças, 

empreendia-se uma transformação profunda na estrutura de 
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produção agrícola tradicional (...). Em suma, a coerência entre o 

modelo implantado no campo e os interesses dominantes do estilo 

de desenvolvimento adotado durante o governo militar, conjugada a 

fatores externo propícios, prometiam fazer do Brasil um 'grande 

celeiro'. (MARTINE, 1987, p. 9-10). 

Todavia, permanece como produto de dominação e subjugação do capitalismo 

central, como conclui Tambara: 

“Observa-se, assim, que modernização se resume, de modo geral, à 

absorção, por uma determinada sociedade, de padrões de consumo, 

de valores, normas, etc., típicas de sociedades mais ‘avançadas’. O 

que ocorreu na prática nos países subdesenvolvidos é que 

modernização confunde-se, no setor primário, com a introdução de 

insumos sofisticados, o que significa, em última análise, 

‘capitalização do campo’”. (TAMBARA, 1985, p.15) 

Entretanto, a organização dos meios de produção, inserida neste modelo patronal, 

conta de diversos programas de créditos, conforme se vê no quadro seguinte: 

Tabela 2 – Principais programas de investimento do Plano de Safra 2004/2005 

Programa Valor previsto 
MODERFROTA 5,5 bilhões 
MODERINFRA 700 milhões 
PRODECOOP 500 milhões 
MODERAGRO 900 milhões 
PRODEFRUTA 200 milhões 
PRODEAGRO 200 milhões 
PROLEITE 150 mil por tomador 
PROFLORA 50 millhões 

Fonte: Elaborada pelos autores, baseada na Revista Gleba, no 200, 2004. 

Na tabela anterior estão os programas de crédito para safra 2004/2005. A partir de 

sua analise fica evidente que o foco principal do programa de créditos são as políticas de 

incentivo à tecnificação e a modernização permanente do parque de máquinas e 

implementos agrícolas, gerando a promoção das diferenças sociais no campo e menor custo 

com mão de obra, existindo a substituição por tecnologia de ponta e profissionais mais 

especializados. Os programas são operados através de agentes financeiros do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com taxas de juros fixos que 

variam entre 8,75 a 10,75%, segundo o porte do produtor e das garantias que ofereça pelo 

crédito, também existe oferta de financiamentos à juros livres.. 
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Embora os programas sejam grandes, tem ocorrido muita demora em aprovar as 

liberações dos financiamentos através do MODERFROTA (Programa de Modernização da 

Frota de Tratores Agrícolas, Implementos Associados e Colheitadeiras), MODERAGRO, 

MODERINFRA, PRODEAGRO E PRODEFRUTA, que juntos alcançam quase R$ 8 bilhões 

para custeio e investimento. O grande problema diz respeito a edição de normativos por 

parte dos agentes financeiros, sendo que o setor que tem sido mais afetado é o de 

máquinas e implementos agrícolas (MODERFROTA), que espera a liberação aos produtores 

que buscam esses financiamentos, cerca R$ 5,5 bilhões neste ano-agrícola, conforme indica 

o Sindicato de Industrias de mecanização Agrícola do RS – SIMERS. Nesse caso o RS está 

mais envolvido na posição de fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas (Indústria 

de Máquinas Agrícolas – IMA). 

A grandiosidade dos números impressiona não apenas em relação à diversidade de 

linhas e valores de crédito disponíveis, mas, principalmente, pela configuração subentendida 

na estrutura fundiária brasileira, que por si só compõe um quadro de extrema desigualdade 

e exclusão. Uma demonstração é que no Brasil a ocupação de pessoal por área na 

agricultura patronal é de 67,5 ha por pessoa contra 7,6 ha por pessoa na agricultura familiar, 

conforme IBGE (Censo Agropecuário de 95/96). E, com respeito aos números referentes ao 

total de contratos, e principalmente a quantificação da área financiada no Rio Grande do 

Sul, pode-se comprovar no levantamento seguinte: 

Tabela 3 – Financiamento de custeio de lavoura a produtores e cooperativas 

Ano Número de Contratos Total Financiado Área financiada 
2000 242.566 1.055.404.334,37 R$ 3.333.713,42 
2001 275.470 1.229.728.118,95 R$ 3.591.451,28 
2002 323.501 1.771.564.409,50 R$ 4.461.436,63 

Fonte: Elaborada pelos autores, baseada no Anuário Rural do Branco Central, 2004. 

São números consideráveis, pois a agricultura patronal ocupa 58,3% das atividades 

agrícolas do estado e fomenta a vocação exportadora deste seguimento, que cria divisas 

para economia e assim tornando-se fundamental dentro do processo de circulação da 

renda. 

A agricultura patronal está arraigada na estrutura territorial e fundiária do Estado do 

RS na forma de oligarquia econômica, a partir da qual exerce o domínio dos poderes 

políticos, tendo instituído muitas ações e programas em proveito de seus interesses 

corporativistas (ou classistas). Essa aristocracia rural era tão forte, que em algumas 

situações fizeram até guerras, 1835, 1893, 1923, por exemplo. 

O Partido Liberal, braço político da oligarquia rural, desde 1852 defendeu, 

exclusivamente, os interesses dos estancieiros que compunham a classe dominante da 
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economia. As oligarquias provinham de uma economia de base pastoril, fundamentada na 

grande propriedade. 

Entre os anos de 50 e 60, o estado sofre os efeitos da modernização dos meios 

produtivos com a introdução da agricultura moderna (Revolução Verde), desenvolvendo o 

setor e fortalecendo a agricultura patronal em detrimento da pequena propriedade e 

agricultura de economia familiar, aumentando a concentração de interesses econômicos e 

as desigualdades fundiárias. Com origem na regulação de um sistema de crédito sólido, 

protecionista e com políticas de apoio (subsídios, distribuição de sementes e infra-estrutura 

de base), “definiu um amplo e complexo conjunto de instrumentos de intervenção – leis, 

regulamentos, programas, instituições – que passaram a favorecer a expansão e a 

consolidação do modelo no terreno técnico-científico” (EHLERS, 1999, p. 38). Entre as 

décadas de 70 e 80 ocorre a estabilização do crescimento da agricultura moderna, e é neste 

período que se constroem as bases que consolidaram o capital na agricultura gaúcha. 

A partir dos anos 90, seguindo uma tendência mundial, no Rio Grande do Sul 

emergem uma série de problemas estruturais e mudanças geradas pela globalização. 

Evidenciando o contraste entre a agricultura patronal, representada em sua maioria pelos 

produtores de commodities de grãos exportáveis e com acesso ao sistema oficial de crédito 

rural, e a agricultura familiar. 

No intuito de maximizar o retorno econômico por unidade de área com a obtenção de 

um maior ganho de produtividade e redução de custos, a agricultura patronal, estimulada 

pela concorrência de mercados externos no Rio Grande do Sul, adotou o uso intensivo de 

técnicas de cultivo e de melhoramento genético em sua dinâmica produtiva. 

Foi ainda durante a década de 1990 que o RS experimentou uma grande 

transformação na agricultura, através da incorporação do pacote biotecnológico da 

engenharia genética, denominado de Organismos Geneticamente Modificados – OGMs (ou 

apenas transgênicos). A biotecnologia e a engenharia genética consistem em um conjunto 

de técnicas de transferência genética, 

“[...] são técnicas que usam organismos vivos (ou parte deles) para 

elaborar ou modificar produtos, plantas e animais ou desenvolver 

microorganismos destinados a usos específicos [...]” (REVISTA 

TENDÊNCIA, 1994, p.49, apud Zamberlam, 2000). 

As primeiras pesquisas realizadas de OGMs, com fins comerciais, foram feitas com 

petúnias em 1982 pela empresa Monsanto em Saint Louis, Missouri – Estados Unidos - 

EUA, sendo considerada como berço da biotecnologia e engenharia genética vegetal. A 

partir de 1995 começam a serem comercializados os primeiros produtos geneticamente 
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modificados (transgênicos), a soja RR e o milho BT. Atualmente a soja modificada ocupa em 

torno de 88%e o milho 37% das lavouras plantadas nos EUA (Langon, 2004, p.12). A 

realidade dos campos norte americanos reproduz-se no Rio Grande do Sul, onde se estima 

que 90% da soja plantada seja transgênica, enquanto que lá os índices de cultivares 

transgênicas chegam a 98%. 

Portanto a composição das lavouras de soja do estado repete a dinâmica 

experimentada com o PD. Quer dizer, o RS facilmente absorve as mudanças que resultem 

em maior lucratividade, sem preocupar-se com a tradição, como um verdadeiro paradoxo 

em um estado que se caracteriza pela mantença e culto às tradições dos antepassados. 

Muito embora a grande maioria dos agricultores patronais tenha incorporado as novas 

tendências tecnológicas, este processo se faz de forma desigual favorecendo os produtores 

patronais amparados pelas políticas agrícolas. Para os quais foram editadas Medidas 

Provisórias e desenvolvido um Projeto de Lei que viabiliza a cultura de OGMs. 

A biotecnologia e a técnica de plantio direto foram percebidas primeiramente nas 

propriedades patronais e só aos poucos estão sendo utilizadas pelas propriedades de 

agricultura familiar, isso como conseqüência das grandes desigualdades das condições 

econômicas, as quais se somam a falta de políticas adequadas que procurem dignificar a 

atividade agrícola desempenhada pelos pequenos produtores. São essas tecnologias os 

vetores de maior grau de exclusão sofrida pelos pequenos proprietários rurais, que não 

conseguem acompanhar os atuais avanços de uma agricultura altamente técnica e de alto 

custo operacional que tende cada vez mais a gerar empregos no setor de serviços 

especializados frente à eliminação dos empregos operacionais e marginalizar os pequenos 

produtores. 

Deste modo, fica ainda mais evidente a força do agricultor patronal, amparado por 

políticas governamentais que garantem sustentabilidade econômica, social e política, aliada 

ao apoio das entidades da classe que estão bem preparadas para defender seus interesses. 

No Rio Grande do Sul, grande produtor agrícola e da IMA, atua uma entidade que trabalha 

em favor dos agricultores patronais, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do 

Sul – FARSUL-, que encarna os interesses dos grandes e médios proprietários de terras, 

grandes expoentes da produção agrícola rio-grandense e partes do sistema corporativo do 

agronegócio brasileiro. 

 Para finalizar, essas propriedades estão espalhadas pelo RS, ocupam cerca de 90% 

das terras do estado e dão uma conformação especial de domínio tecnológico, que se 

materializa através do PD e do cultivo de OGMs. 

2) A Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul - RS 

 5774 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 A agricultura familiar – AF - garante aproximadamente 70% dos empregos no campo 

e sua produção agropecuária alcança cerca de 40% da produção agrícola nacional (IBGE, 

2004). Diante disso, o Programa Nacional de Crédito Agrário, formado por três 

subprogramas: Nossa Primeira Terra, Consolidação da Agricultura Familiar e Combate à 

Pobreza Rural -, procura repassar aos pequenos produtores brasileiros recursos que 

viabilizem a produção e contribuam para a minimização da miséria e pobreza rural. 

 Pois, como bem sabemos, a agricultura familiar comporta os maiores números de 

população em estado de pobreza rural no Rio Grande do Sul e no Brasil. Já foram 

realizados no RS alguns estudos que relacionam a pobreza rural com a agricultura familiar, 

por isso são importantes as políticas públicas que propõem a melhoria das condições 

sociais de vida no campo, sejam elas de cunho assistencial ou creditício como o PRONAF- 

Programa Nacional de Amparo a Agricultura Familiar, que tem políticas específicas para a 

produção agrícola familiar. 

 A agricultura familiar configura-se permeada com relações de extrema complexidade. 

Engels (apud Abramovay, 1992), que afirmava o modelo capitalista como gerador que 

inevitavelmente conduziria a pequena propriedade agrícola ao declínio total, embora as 

afirmações não tenham se confirmado, é importante destacar o paradoxo que está inserido 

nesse precedente. Historicamente o capitalismo vincula em seu próprio benefício formas 

não capitalistas de produção, não sendo diferente no que se refere ao pequeno produtor 

familiar. 

A presumida incompatibilidade do pequeno agricultor com o progresso técnico não 

se tem confirmado, porém deve-se salientar que o acesso ao progresso técnico traz à tona a 

imensa desproporcionalidade que há entre a agricultura familiar e a agricultura patronal, 

comparando o seu acesso ao sistema financeiro e no amparo de políticas governamentais. 

Neste contexto concentra-se a discussão da distinção social dos produtores 

agrícolas. A industrialização do pequeno agricultor familiar representa uma oportunidade de 

superação de suas condição de pobreza rural e sua inserção no mercado de produtos 

alimentícios em uma posição mais vantajosa do que a de simples agricultor-pequeno 

produtor. Sendo importante ressaltar que estes pequenos proprietários em geral não são 

independentes e tampouco desconectados do circuito global do capital, mas utiliza-se 

destes em conformidade com suas condições econômicas ao qual estão integrados, de 

acordo com a região e do tipo de cultura. 

 Para vencer algumas assimetrias de produção agrícola, os trabalhadores rurais no 

RS estão organizados em Sindicatos, os quais se vinculam as Federações, como a FETAG 

–RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura) e a FETRAF-Sul (Federação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura Familiar), que disputam a liderança e a influência no 
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grande universo de trabalhadores rurais. Também existem a Via Campesina, O Movimento 

dos Pequenos Agricultores – MPA e aqueles ligados aos agricultores sem terra, que 

participam da cena política sem participar efetivamente da escala de produção agrícola. Na 

atual condição da maioria da população brasileira o Estado tem que exercer seu papel na 

regulação, planejamento e controle da sociedade, através da formulação e implementação 

de políticas públicas para o desenvolvimento agrícola e rural brasileiro, a fim de maximizar o 

funcionamento e competitividade das atividades agrícolas, ajudando na obtenção de 

melhores resultados econômicos e sociais. Enfim, ouvir, entender e apoiar as reivindicações 

exeqüíveis desses trabalhadores são funções do Estado, que deve exercê-las através dos 

Governos Estadual e Federal. 

Caminhando nessa direção, vemos que a proposta do MDA para investimentos do 

PRONAF Infra-estrutura (criação de agroindústrias, p.e.) que utiliza o critério de cooperação 

entre os municípios de cada região, através de uma concepção de desenvolvimento 

territorial que permite planejar a região no seu conjunto poderá resultar em desenvolvimento 

regional e na emancipação econômica dos agricultores familiares envolvidos. Essa 

metodologia do MDA dividiu o RS em cinco regiões-território: Missões, Alto Uruguai, Sul, 

Central e Médio Alto Uruguai., para atender as necessidades de desenvolvimento de 

unidades de industrialização de produtos rurais que visem a geração de renda para os 

trabalhadores da AF. Se os agentes financeiros não impedirem é possível que estas cinco 

regiões produtivas passem a industrializar seus produtos primários, tornando-os aptos ao 

consumo final em mercados diversos. 

As iniciativas do Governo Federal através do PRONAF podem ser vistas nas tabelas 

que mostramos a seguir, onde se tem a evolução dos custeios e investimentos nos últimos 

três exercícios (até 2002), onde se pode avaliar a prática das intencionalidades para a AF no 

RS. Observe: 

Tabela 4 - PRONAF - 2000 - RS  Tabela 5 - PRONAF - 2001 - RS 
       

  Nº Contratos Valor em R$    Nº Contratos Valor em R$ 
Custeio 259.728  492.294.004.78 Custeio 245.910  512.749.435.08 
Investimento 13.296 33.393.942.16 Investimento 4.904  52.970.861.08 
Total 273.024  525.687.946.94 Total 250.814  565.720.296.16 
Fonte: Elaborada pelos autores, baseada no
Anuário Rural do Branco Central, 2004. 
  

Fonte: Elaborada pelos autores, baseada no Anuário 
Rural do Branco Central, 2004. 
 

 

Tabela 6 - PRONAF - 2002 - RS  Tabela 7 - PRONAF - 2002 - Brasil 
      

 Nº Contratos Valor em R$    Nº Contratos Valor em R$ 
Custeio 245.802  567.283.185.07 Custeio 710.859 1.674.208.551.67 
Investimento 21.976  203.397.660.31 Investimento 118.574  740.660.967.13 
Total 267.778 770.680.845.38 Total 829.433 2.414.869.518.80 
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Fonte: Elaborada pelos autores, baseada no
Anuário Rural do Branco Central, 2004. 
  

Fonte: Elaborada pelos autores, baseada no Anuário 
Rural do Branco Central, 2004. 
 

Como se pode ver, entre 200 a e 2001 houve um crescimento de 7,6% dos valores 

liberados para o PRONAF no RS. Mas no período seguinte (2001 para 2002) o incremento 

de verbas para custeio e investimento chegou a casa dos 36,2 %, enquanto que o número 

de contratos cresceu apenas 6,7%, tendo sido ampliados apenas os contratos de 

investimento, pois os números de contratos de custeio diminuíram. 

Em relação ao Brasil, o RS utilizou 31,34 % do total das verbas liberadas pelo 

PRONAF em 2002, através de 267.778 contratos, representando cerca de 31% do volume 

nacional de contratos. De longe, o RS tem sido privilegiado com a política creditícia Federal 

de apoio a AF. Para o ano de 2003 os financiamentos a AF no Brasil tiveram o desempenho 

que pode ser verificado no quadro produzido pela Cia Brasileira de Abastecimento – 

CONAB, também parceira no fomento a AF no país, observe: 

Tabela 8 - Desempenho do Crédito Rural para Agricultura Familiar  

2002 2003 Variação % 2002-
2003 

Grupos do PRONAF Modalidade Nº de 
Contrato

s 
valores (R$ 

milhões) 
Nº de 

Contratos
valores 

(R$ 
milhões 

Contra-
tos 

valores (R$ 
milhões) 

A – Crédito para 
Agricultores Familiares 
assentados Investimento 55.610 441,3 64.416  568,2 16% 29%
B - Microcrédito Investimento 168.910 84,4 150.711  134,3 -11% 59%

Custeio 375.189 478,2 497.162 801,8 33% 68%C - Crédito para 
Agricultores Familiares 
em transição– Investimento 35.225 218,4 30.478 222,8 -13% 2%

Custeio 288.201  913,9 294.760 1.218,2 2% 33%D - Crédito para 
Agricultores Familiares 
consolidados Investimento 30.112 268,7 48.677 517,8 62% 93%

Custeio  -  - 27.162 250,3  -  -E - Crédito para 
Agricultores Familiares 
capitalizados Investimento  -  - 432 7,2  -  -
Compras da Agricultura 
Familiar - 
CONAB/MESA 

Pré Custeio / 
Comercializa-
ção  -  - 34.013 81,6  -  -
Custeio 663.390 1.392,1 819.084 2.270,3 23% 63%Sub total  Investimento 289.857 1.012,7 294.714 1.450,3 2% 43%

Sub Total PRONAF 953.247 2.404,8  1.113.798 3.720,6 17% 55%
Total Geral  953.247  2.404,8  1.147.811  3.802,2 20% 58%

Fonte: Agentes Financeiros (BACEN, BB, BNB, BASA, BANSICREDI e BANCOOB)  
 Elaboração: SAF/MDA e CONAB 

  

Uma outra forma de apoio a AF está na valorização do produto agrícola através de 

sua transformação pela agroindústria para agregar valor econômico, também está sendo 

designada como Fábrica dos Agricultores. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) patrocinam as ações e 

políticas de apoio às Organizações de Comercialização e às Agroindústrias de Agricultores 

Familiares e Assentados, revelando uma intenção de promover a superação da baixa 
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remuneração da produção da AF e modificando a transferência de renda do setor primário 

para o setor industrial ou comercial atacadista. 

O principal efeito da industrialização da produção primária pelos próprios 

trabalhadores ou quando de sua comercialização através de cooperativas de vendas, 

consiste em um aumento da renda familiar e representa uma maneira de ir contornando o 

paradoxo agrário de que nos fala Abramovay (1992). Para atender a essas e outras 

demandas o Governo Federal utiliza o Fundo Setorial do Agronegócio. Em outras palavras, 

os programas de agroindustrialização da produção agrícola familiar têm como objetivo o 

fortalecimento da agricultura familiar, a permanência do agricultor na sua atividade, 

integrado ao sistema de produção local e, que tem um grande peso, sua fixação no campo. 

Todo esse esforço ajuda a encurtar a distância entre a produção, a transformação e o 

consumidor final. 

 Para apoiar a AF o Governo do Estado do RS, através da Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento - SAA – instituiu o Seguro Agrícola Subsidiado do Milho e o Seguro Agrícola 

Solidário Uva, além de outros programas. Também apóia a constituição de agroindústrias 

através do Programa RS Rural, no sentido de gerar mais uma fonte de renda para as 

famílias rurais. 

 Outro programa estadual mantido pelo Estado do RS é Primeiro Crédito para a 

Juventude Rural, pioneiro no Brasil, que financia a aquisição de lotes de terras para os filhos 

de agricultores que não desejem abandonar a atividade rural. É destinado à jovens entre 18 

e 32 anos, com juros de 3% ao ano. O teto de financiamento é de R$ 25 mil para compra de 

terra, R$ 10 mil para investimento e R$ 3 mil para custeio. O prazo de pagamento é de até 

20 anos, com três de carência (SAA). 

Uma das alternativas experimentadas pelos AF está na conversão da produção 

convencional para a orgânica. No Litoral Norte do RS onde existem mais de 11.000 ha de 

bananicultura, muitos produtores, especialmente aqueles ligados ao Centro Ecológico de 

Dom Pedro de Alcântara do Estado, com 300 hectares destinados a produção orgânica de 

bananas com um volume de 3 mil toneladas anuais. No Estado, são cultivadas 130 mil 

toneladas de bananas, entre convencionais (tratadas com defensivos e fertilizantes 

químicos) e orgânicas. Esta diferença no perfil produtivo é que irá vincular a agricultura 

familiar a matriz tecnológica da agroecologia. A pequena propriedade familiar é que tem as 

melhores condições, no presente momento, de converter sua matriz produtiva e partir para 

uma produção orgânica de alimentos, capacitando-se para eliminar impactos danosos ao 

meio ambiente. 

A Expointer 2004 apresentou a quarta edição da Feira da Agricultura Familiar, que foi 

visitada por cerca de 9,5 mil pequenos produtores, em viagens organizadas por seus 
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sindicatos, com a finalidade de fazer intercâmbio e motivar os trabalhadores rurais a 

desenvolverem sua produções. Nessa mesma edição da Feira, foi assinado pelo MDA e 

pelo governador do RS um convênio de R$ 859 mil para a construção do pavilhão 

permanente para a agricultura familiar, com 2,2 mil metros quadrados no recinto do Parque 

de Exposições Assis Brasil, em Esteiro (RS). Essa ação ilustra o apoio do Estado - através 

dos Governos Federal e Estadual – à Agricultura e Agroindústria Familiar. 

Também nessa direção está o plano de safra 2004/2005 do MDA que prevê a 

aplicação de R$ 1,2 bilhão no Estado do RS para o segmento de AF. A projeção para 

2004/05 do PRONAF é chegar a 1,8 milhão de contratos em todo o país, através do Banco 

do Brasil. Tanto o Governo como os trabalhadores rurais almejam que o PRONAF firme-se 

como um programa de desenvolvimento rural. 

E, considerando que AF no estado do RS contribui com mais de 60% do valor bruto 

da produção, onde estão ocupados cerca de 84% da dos trabalhadores rurais (dados do 

MDA), e que tem uma representação no total da produção do agronegócio na casa dos 

29,5% do valor do Produto Interno Bruto – PIB – estadual, estamos, podemos dizer diante 

de uma máquina poderosa de criação de bens, rendas, alimentos, etc. 

E onde se situam essas unidades produtivas de AF? Estão presentes em todo o RS. 

Os estabelecimentos de AF chegam a 394.425 unidades, que representam 92% do total de 

estabelecimentos agrícolas no RS. Entretanto, esse grandioso número de estabelecimentos 

ocupa apenas 40% da área total do estado do RS. Em outras palavras, as grandes 

propriedades – 8% dos estabelecimentos - são donas de cerca de 60% das terras agrícolas 

do Estado do RS. Veja essa realidade graficamente: 
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394.425

32.114

Agricultura Familiar Estabelecimentos Médios e Grandes

 Gráfico 1 - Quantidade de Estabelecimentos Produtivos no 
RS - por modelos

 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados divulgados pelo MDA. 

  Em relação à ocupação de mão-de-obra, a capacidade de oferta de trabalho e renda 

na AF é muito superior àquela que está ocupada nos estabelecimentos médios e grandes, 

identificados como áreas de predomínio de plantio direto de cultivares transgênicas e (ou) 

convencionais, conforme visualizamos no gráfico 2. 

Gráfico 2 - RS - Mão-de-Obra Ocupada - Setor Rural

86%

14%

Agricultura Familiar
Média e Grandes

 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados divulgados pelo MDA. 
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3) Agricultura de Precisão - AP4

O conjunto de modernizações vivenciadas no espaço agrário brasileiro e rio-

grandense desde a implantação da Revolução Verde nos anos sessenta, vem se acelerando 

e levando a agricultura brasileira a níveis de produção e produtividade só encontráveis nas 

economias mais desenvolvidas. Esse novo perfil do modo de produção alinha-se as 

oportunidades de crescimento econômico demonstra uma busca desenvolvimentista 

ancorada no modelo agrário-exportador, onde o Brasil tem grandes vantagens 

comparativas, seja no grupo de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Esse fenômeno, denominado como modernização conservadora pelos estudiosos da 

agricultura brasileira, considerando que não estende o processo modernizante para todo o 

espaço agrário, tem sido concentrador no tocante aos recursos econômicos e fundiários. A 

modernização agrícola se caracteriza, também, com uma melhor gestão e controle das 

atividades produtivas, combinando um manejo mais racional de insumos, serviços 

industriais, terra, trabalho, tecnologias e formação de trabalhadores rurais. Estas alternativas 

são ferramentas fundamentais para produzir e competir no mercado globalizado dos 

Agronegócios (Agribusines). 

Foi, contudo, na segunda metade da década de 1990, que o espaço agrário foi tomado 

por uma nova onda de modernidade através do uso das tecnologias da informação – TI e 

das geotecnologias. A presença da TI na atividade rural promove certa revolução na 

organização dos meios de produção e colocam essa antiga atividade primária diante de 

instrumentos que sobrepujam as primeiras articulações entre a agricultura e indústria, 

vinculando-a a uma nova fase de dominação técnica. A simbiose que se estabelece entre a 

atividade agrícola e TI foi designada de Agricultura de precisão – AP. 

Esse conjunto de relações entre agricultura, computadores, informações via satélite 

através de GPS (Sistema de Posicionamento Global), DGPS (que corrige o sinal do GPS), e 
o receptor (sistema de antenas que recebem os sinais de satélites do GPS e o sinal de 

correção) recebeu o nome de Agricultura de Precisão (RAMOS, 2001, p. 377). Essa nova 

face da agricultura representa uma maior presença de capital na atividade agrícola e 

promove um aprofundamento das desigualdades existentes na agricultura brasileira. 

Resumindo, a Agricultura de Precisão relaciona tecnologias, informática, eletrônica, 

geoprocessamento (geotecnologias), além da agronomia, biologia, podologia etc., 

congregando um conjunto de técnicas aplicadas em todas as atividades da produção 

agrícola. 

                                                 
4 Esse item faz parte de uma pesquisa anterior que foi apresentada pelos autores no XVII ENGA – 
2004. 
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A base teórica da agricultura de precisão passa pela compreensão que o espaço da 

agricultura, em qualquer escala, apresenta características diferentes de solo, cujos campos 

e talhões devem ser tratados distintamente a fim de otimizar sua produção e racionalizar a 

aplicação de fertilizantes e biocidas. Já tendo sido comprovados os benefícios ambientais 

financeiros da aplicação de fertilizantes e biocidas em dosagens variadas, em talhões 

específicos da mesma gleba da lavoura, em oposição à recomendação tradicional de 

distribuição uniforme de fertilizantes e defensivos agrícolas. Todavia, o benefício ambiental e 

econômico só poderá ser obtido se os talhões forem corretamente identificados através dos 

Mapas de produtividade, elaborados na colheita anterior. E após identificar os fatores 

originadores da variabilidade da produção, parte-se para a fase de correção dos fatores que 

se pode manejar: material genético, fertilizantes, biocidas etc. 

As lavouras, nessa nova fase de domínio tecnológico informacional, estão sendo 

gerenciadas por um pacote de novas ferramentas que relacionam entre si análises de solos 

e plantas, técnicas de mapeamento digitalizado através da elaboração de mapas de 

aplicação variável de insumos e defensivos segundo indicações de laboratórios e mapas de 

produtividade de cada talhão da lavoura, indicando a quantidade de grãos por hectares em 

cada intervalo de área especificado ao sistema de informações. Na verdade, trata-se de um 

sistema de informações geográficas - SIG, capaz de reverter algumas situações críticas da 

agricultura praticada no Brasil, tais como perdas com adubação e aplicação de defensivos 

agrícolas pela média, perda de fertilidade e produtividade de talhões por falta de 

gerenciamento e desconhecimento do perfil de produtividade de cada talhão da lavoura, etc. 

De um modo geral, mesmo trabalhando com algumas concepções e softwares 

diferentes, o modelo de Agricultura de Precisão funciona basicamente pela modelagem dos 

dados de solo, de sanidade vegetal e dos resultados da colheita que são medidos na 

colheitadeira, que é dotada de um GPS e calcula instantaneamente sua posição em latitude, 

longitude e altitude, e que apura, através dos sensores, a quantidade de grãos colhidos em 

cada intervalo de área. A captação de dados começa, então, simultaneamente ao 

procedimento de colheita da plataforma de corte. Também são acoplados á essa máquina 

os sensores de fluxo de massa e umidade de modo que o computador da máquina cruza 

essas informações e apura (elabora) os mapas de produtividade. 

Os mapas de produtividade permitem fazer o diagnóstico das condições produtivas de 

cada talhão. A fase seguinte engloba análises de textura de solo, sua compactação, 

deficiências de nutrientes e a possível presença de pragas. Após terem sido investigados os 

problemas que possam estar afetando a produtividade visualizada nesses mapas, todos os 

demais equipamentos (máquinas adubadoras – plantadoras dotadas de GPS) são 

programados a fim de fazerem uma aplicação de insumos e sementes à taxa variável. Essa 

modalidade de cultivo significa uma adubação precisa através de dosadores automáticos de 
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fertilizantes, conforme os indicativos das análises laboratoriais do solo e dos dados do mapa 

da produtividade, que irá, inclusive, indicar o número de sementes a serem colocadas em 

cada unidade de área, segundo o mapa de produtividade e do índice de germinação da 

semente, em cada amostra de solo e ou parcela de cultivo. Atualmente se recomenda a 

separação das atividades de plantio/ adubação, inclusive através de equipamentos distintos, 

como já está sendo praticado na Argentina, Canadá, Estados Unidos e alguns países da 

Europa, visando maior eficiência no ato de plantar. 

 A tecnologia, também trazida pelo conceito de agricultura de precisão, está sendo 

estendida aos pulverizadores e dispensadores de fertilizantes, que promovem uma 

aplicação de fertilizantes a uma taxa variável, segundo as especificações indicadas pelo 

laboratório de solo ou pelo laboratório de controle de doenças vegetais. O uso racional, e na 

quantidade necessária, de fertilizantes e defensivos agrícolas contribui para a otimização 

dos recursos e livra o meio ambiente dos excessos destes produtos. O lucro da atividade 

agrícola aumenta na medida em que há precisão na aplicação dos insumos e menor ou 

quase nenhum excesso na distribuição de fertilizantes e biocidas. O solo não fica 

impregnado e só recebem pulverização as plantas que realmente os necessitam. Com isso 

temos uma menor taxa de acumulação de organoclorados e menos afetação dos recursos 

hídricos. 

 Nessa nova fase da agricultura deixa-se para o passado a fase da agricultura pela 

média, ou pela massa, onde não se distinguiam as áreas pela produtividade, fosse por falta 

de controle ou também pela dificuldade de um gerenciamento manual. O resultado dessa 

prática foi, e ainda é, desastroso ao meio ambiente e à economia agrícola, como por 

exemplo: gastos desnecessários com fertilizantes, que prejudicam o solo onde não se 

faziam necessárias suas aplicações. Isto segundo o princípio de que um excesso de 

nutrientes acaba diminuindo a produtividade e a qualidade do produto agrícola, provocando 

perdas em ambos os lados: na aplicação de insumos e na menor colheita. Enfim agora se 

procura através da tecnologia o uso produtivo da terra e a sustentabilidade dos sistemas de 

produção, reconhecendo que a variabilidade do rendimento de grãos resulta da conjugação, 

dos aspectos químicos, físicos e biológicos do solo, além de fenômenos atmosféricos 

diversos, e através dessa TI, pode-se, direcionar práticas de manejos para talhões 

específicos da área cultivada. 

No Brasil os primeiros estudos e pesquisas foram desenvolvidos pela Escola Superior 

de Agricultura Luis Alves de Queiros - ESALQ/USP, em Piracicaba (SP), que desde 1999 

vem realizando simpósios para divulgar o conhecimento científico da Agricultura de 

Precisão. A ESALQ tem realizado experimentos em lavouras de cana–de-açúcar, café, 

laranja, milho e soja, atuando sozinha ou associada a parceiros governamentais ou 

privados. É a grande expoente desse conjunto de práticas de manejo agrícola. 
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Nosso estudo procura acompanhar as indústrias de mecanização agrícola que estão 

introduzindo no Rio Grande do Sul a Agricultura de Precisão por meio de equipamentos e 

linhas específicas de pesquisa, utilizando recursos e concepções diferenciadas, mas que 

objetivam os mesmos fins: maior rentabilidade e sustentabilidade dos meios produtivos. 

Há uma relação entre os equipamentos utilizados e o software oferecido pelo 

fabricante. Os equipamentos da fabricante AGCO do Brasil, que produz a marca Massey 

Ferguson utilizam o sistema Fieldstar de Agricultura de Precisão. 

A John Deere lançou no mês de abril de 2004 seu pacote para agricultura de precisão, 

adaptado as realidades brasileiras. Trata-se dos produtos AMS (Ag Management Solutions) 

dotado de ferramentas para o mapeamento da produtividade e sistema de direção paralela 

que facilitara num futuro próximo a operação das máquinas. 

Seguindo essa efervescência tecnológica, a Agrosystem lançou um monitor para 

plantadeira, onde é possível ter informações precisas sobre a quantidade de sementes por 

linha e área total plantada, criando assim um histórico da lavoura desde a plantação. 

Somando-se a base ferramental dotada de TI, a empresa Jacto apresentou no mês de 

maio de 2004 um pulverizador equipado com piloto automático que pode movimentar-se 

sozinho em área de lavoura georeferenciada, realizando uma precisa aplicação de 

defensivos. 

A fabricante de tratores e colheitadeira Case IH desenvolveu os Sistemas Agrícolas 

Avançados (AFS). Este sistema é dotado de três componentes principais – o sensor de 

fluxo, o sensor de umidade e o monitor universal. São idéias para a cabine da colheitadeira 

2388. O processo é semelhante ao das outras montadoras: na medida em que se processa 

a colheita, o monitor universal faz leituras contínuas da produção e da umidade por meio de 

sensores e armazena os dados na memória, para depois transferir esses dados para um 

cartão PC, que após ser lido no computador irá gerar mapas de produção. 

O projeto Aquarius, iniciado em 2001, está sendo desenvolvido na Fazenda Anna, 

município de Não-Me-Toque (RS), numa parceria entre as empresas Dekalb e Serrana 

Fertilizantes, Stara Sfill, AGCO do Brasil e Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, 

procura aliar a nova tecnologia ao desenvolvimento de projetos e almeja ganhar 

experiências para ampliar o uso das ferramentas entre os agricultores. Nesse projeto, os 

mapas de produtividade juntamente com fotos aéreas tiradas antes da colheita são 

analisados pelos técnicos da universidade para promover ações na lavoura, aliando duas 

importantes ferramentas de sensor remoto aplicadas à produção agrícola. A importância 

desse projeto está no fato de que ele deverá fornecer parâmetros para a realidade 

especifica do Rio Grande do Sul. 
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Atualmente, esse projeto representa a maior experiência de agricultura de precisão no 

estado do Rio Grande do Sul, onde estão sendo usados os softwares da empresa AGCO 

(Field star) instalado nas colheitadeiras MF 34 e MF 38 e em tratores cabinados e o software 

campeiro, desenvolvido pelo departamento de Geomática da UFSM. A UFSM entra com o 

suporte técnico nesse Projeto Aquarius, e propõe a disseminação das tecnologias e práticas 

de manejos nos quesitos de fertilidade do solo e na aplicação de fertilizantes à taxa variável 

onde apresenta resultados importantes. 

Na safra 2001/2002, foram realizadas aplicações à taxa variável em 132 hectares 

cultivados com milho, cujos resultados de colheita alcançaram 98 sacos/ha de milho no 

talhão com Agricultura de Precisão, enquanto que no restante da lavoura alcançou (apenas) 

84 sacos/ha. A diferença alcançada segundo o manejo de fertilização à taxa diferenciada 

baseado em mapas de produtividade realizados na primeira safra de 2000/2001, foi de 14 

sacos/ha. 

Na safra 2002/2003, em uma área de 256 há, foram coletadas e analisadas cerca de 5 

mil amostras de solo, a partir dos resultados de laboratório de solos foi realizada a 

fertilização à taxa variável, que resultou em um aumento de produtividade do talhão em 6% 

(cerca 2 sacas de soja a mais por hectare). 

Além do projeto Aquarius, a agricultura de precisão está sendo praticada por 

agricultores em Julio de Castilhos, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, sendo, portanto uma 

iniciativa tímida frente aos fatores encabeçado pelos custos e pela resistência à novidades. 

No Paraná as principais experiências de AP estão sob o comando da Embrapa Soja 

(Fazenda Couro de Boi, em Londrina; COAMO, em Campo Mourão; COOPERVALE, em 

Palotina e COOPACOL, em Cafelândia) e da Fundação ABC, que atende aos produtores 

vinculados à Fundação no Noroeste do Paraná. 

O Centro-Oeste em geral, e o Estado do Mato Grosso, particularmente, tem sido o 

campo mais fértil para o crescimento da agricultura de precisão devido ao ganho de escala 

ao ser utilizado um equipamento e programas dispendiosos em áreas de maior capacidade 

e quantidade de produção. Nesse estão concentrados os maiores produtores individuais de 

soja do país, cujas áreas de cultivo excedem os 10 mil hectares. De certa forma, a produção 

com agricultura de precisão se viabiliza num primeiro momento em grandes propriedades, 

considerando que uma colheitadeira atualizada tem um custo aproximado de setecentos mil 

reais, se for, por exemplo, direcionada à colheita do algodão. 

No Mato Grosso do Sul, a Fazenda Campo Bom, em Chapadão do Sul, vem usando a 

tecnologia há três safras, alcançando um aumento significativo da produção, bem acima da 

média regional. 
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O custo do software Field Star que era de US$12.000,00 (doze mil dólares) em 1999, 

estacionou na casa dos US$3.000,00 (três mil dólares) em 2003, no entanto envolve, como 

já citado, equipamentos compatíveis para esse uso e um suporte técnico para analise dos 

dados até então possível no Brasil somente à grandes produtores, diferente do que 

acontece na Europa onde a agricultura de precisão já é realidade para 10% dos agricultores 

, na maioria de médio e pequeno porte. 

Esse aporte tecnológico promove o aprofundamento do fosso entre as diversas 

agriculturas praticadas no Brasil. Na Serra da Petrovina (MT) e Sorriso (MT), onde são 

produzidas sementes de soja convencional (e transgênica?), só se utiliza a tecnologia da 

agricultura de precisão. Além disso a empresa AGCO (que detém a marca Massey 

Ferguson) desenvolve parcerias com universidades do Mato Grosso do Sul e de Goiás para 

fortalecer a difusão da nova geotecnologia. 

Essas tecnologias que deverão auxiliar na busca de uma agricultura auto sustentável, 

tem, no entanto, como conseqüência a troca de mão de obra, visto que os atuais 

trabalhadores rurais talvez não consigam acompanhar os atuais avanços tecnológicos de 

uma agricultura que tende cada vez mais a gerar empregos no setor de serviços frente a 

eliminação dos empregos operacionais. 

Num país como o Brasil, onde há uma grande dificuldade de acesso a tecnologias, o 

que se visualiza, ao menos em curto prazo, para a agricultura de precisão é seu uso nos 

estados que dominam a agricultura altamente mecanizada e que, tradicionalmente, 

apresenta as maiores concentrações de terra. E embora não gere grande volume de 

empregos, mas abra vagas para mão-de-obra bem especializada e detentora de 

conhecimentos e manejo de tecnologias de informação, essa agricultura é interessante do 

ponto de vista que gera maiores lucros nos agronegócios e pode inclinar a Balança 

comercial à favor do Brasil, considerando a redução do consumo de fertilizantes e biocidas e 

o aumento da produtividade e da produção das lavouras. 

Considerações finais 

 O atual modelo de desenvolvimento rural rio-grandense e, em particular, o seu modo 

de produção agrícola, não está estruturado, ainda, para cumprir a tarefa de suprir todas as 

necessidades da população. Uma vez que é excludente e concentrador, onde a grande 

maioria da população não tem acesso pleno aos recursos gerados pela industrialização da 

agricultura e, apenas, uma minoria usufrui os avanços tecnológicos, consumo de produtos e 

acumula lucros através da baixa remuneração dos outros fatores de produção. Isto posto, 

entendemos que a reestruturação fundiária pode ser eficaz na transformação das relações 

sociais atualmente existentes no campo e no mercado de trabalho em geral, de modo a se 

alcançar a segurança e soberania alimentar. 
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A maior fragilidade do setor agrícola é, paradoxalmente, onde ele é mais forte: nas 

áreas de predomínio de plantio direto de cultivares transgênicas e (ou) convencionais, pois 

onde a produção do agronegócio alcança maior rentabilidade e produtividade, é justamente 

onde está a maior dependência de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos importados. Os 

ganhos de produção são muitas vezes minimizados pelo custo de produção, especialmente 

quando a agricultura do RS aposta quase todas as fichas na soja. Assim, quando o mercado 

internacional tem maior demanda pelo grão a agricultura rio-grandense se capitaliza, mas 

quando há excesso de oferta como no corrente ano de 20o4, o preço se deprime e os 

agricultores se descapitalizam e diminuem a área plantada para a safra seguinte, que terá 

menor oferta de grão e segue perpetuando o ciclo. 

Diante destes reveses constantes, é fundamental, também, incentivar o 

desenvolvimento de um modelo policultor, de gêneros alimentícios e trabalhar no sentido de 

reduzir os impactos das lavouras monocultoras a fim de estimular a biodiversidade, reduzir o 

uso de agrotóxicos e fortalecer a economia nacional pela queda de importações de biocidas. 

Finalmente, considerando que as alternativas fora da revolução verde são menos 

onerosas e mais inclusivas, pois permitem a ocupação permanente dos trabalhadores e não 

apenas durantes as safras, os sistemas agroecológicos tornam-se sustentáveis e atraem 

produtores continuamente. Pois quando o produtor percebe que pode ter uma produção 

mais saudável e atraente ao mercado consumidor através de custos menores ele passa a 

converter sua produção do modo convencional para o ecológico. Diante desta 

conversibilidade, vemos uma recuperação em escala local dos desequilíbrios ambientais, 

que de alguma forma vai minorando os efeitos do desequilíbrio regional e global. Este 

processo envolve uma mudança cultural significativa, e, embora tenha um fundamento 

financeiro em sua base, é fruto da consciência ecológica. 
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