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A silvicultura se confirma como um 
dos segmentos mais promissores do 
agronegócio no Brasil

Os recursos financeiros obtidos com 
o tributo obrigatório fortalecem a 
categoria dos técnicos agrícolas

Sindicato dos Técnicos Agrícolas de 
Nível Médio do Estado de Minas Gerais

O Uso de Imagens do 
“Drone Agrícola” para 
Identificação de Falhas no 
Plantio de Cana-de-Açúcar

Contribuição  
Sindical

Ex-ministro analisa 
perspectivas de atuação 
do técnico no mercado 
de trabalho
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Reconhecimento 
profissional
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Novo Código de Processo Civil amplia a 
área de atuação e o mercado de trabalho 
para o técnico agrícola que passa a 
atuar também como perito judicial
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revisão do Código de Processo Civil, 
que data de 1973, traz uma atua-
lização importante para o técnico 
agrícola. O novo texto da legislação, 
sancionado pela presidente Dilma 

Rousseff no dia 16 de março de 2015, prevê a atuação do técnico como perito judicial. 
Na redação antiga, apenas os profissionais de nível universitário, devidamente inscritos 
no órgão de classe competente, poderiam atuar como peritos.

“O reconhecimento dessa atuação na legislação processual civil, bem como das atri-
buições legais dos técnicos agrícolas, constantes da regulamentação de nossa profissão, 
é um grande avanço profissional, pois amplia a área de atuação e o mercado de trabalho 
dos profissionais”, ressalta o conselheiro da Câmara de Agronomia do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) e Chefe do Escritório Regional 
do Ibama em Lavras, técnico agrícola e advogado Adriano Garcia.

O novo Código, que entra em vigor no mês de março de 2016, define no artigo 156 
que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento 
técnico ou científico. O texto informa que os peritos serão nomeados entre os profissio-
nais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em 
cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Segundo Garcia, os técnicos, 
nas suas diversas modalidades, já eram escolhidos pelos magistrados e atuavam sem 
grandes problemas. Contudo, para solucionar definitivamente as dúvidas suscitadas, a 
redação dada ao parágrafo 1º do artigo 156 do novo Código de Processo Civil (CPC) 
substituiu a expressão “de nível universitário” por “legalmente habilitado”, ampliando o 
leque de profissionais que podem atuar como peritos judiciais.

A atualização do CPC impacta diretamente no reconhecimento profissional do técnico 
agrícola. “A nova legislação insere o profissional de forma definitiva entre os profissionais 
que atuam no auxilio da justiça, além de possibilitar a atuação em um novo e promissor 
mercado de trabalho, em uma área cujo reconhecimento profissional é muito importante”, 
afirma Garcia. Ele explica que o técnico agrícola pode atuar como perito em qualquer 
ação judicial, desde que a controvérsia existente verse sobre matéria do seu conhecimen-
to profissional, ou seja, em todas as demandas judiciais inseridas no rol de atribuições 
da regulamentação profissional. “Trata-se de um trabalho técnico especializado, de re-
muneração compatível para solução de demandas do conhecimento do técnico agrícola”.

A
Código de  
Processo Civil
O novo Código de Processo 
Civil é a legislação que define 
como tramita um processo 
comum na Justiça, com 
prazos, tipos de recursos, 
competências e formas de 
tramitação. Não confundir 
com o Código Civil, que 
define questões como 
guarda de filhos, divórcio, 
testamento, propriedade e 
dívidas. É também diferente 
do Código de Processo Penal 
– de 1941 –, voltado para o 
julgamento de crimes.

Matéria Principal
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Editorial
O fortalecimento da profissão do técnico agrícola, como a de 

qualquer categoria profissional, está diretamente ligado ao traba-
lho das entidades que o representam, em especial, a do sindicato.

Nesse sentido, o Sintamig vem procurando, por meio dos 
diversos canais de comunicação de que dispõe, entre eles, o site, 
jornal e e-mail marketing, estreitar a relação com os profissionais, 
ampliando o diálogo e esclarecendo diversos aspectos relaciona-
dos a sua atuação.

Temos procurado manter os profissionais atualizados não 
apenas das questões ligadas ao exercício profissional, mas, tam-
bém, no que concerne às ações realizadas na busca de conso-
lidar as atribuições técnicas. Outro desafio diário é equacionar 
os casos específicos que, em alguns setores, ainda apresentam 
restrições ao pleno exercício profissional do Técnico.

As edições anteriores do Folha do Técnico Agrícola (FTA) 
mostraram à categoria, com riqueza de detalhes, diversas ações 
empreendidas pela diretoria do Sintamig. Uma das questões foi 
a realização de audiências com autoridades federais, estaduais e 
municipais, tanto no poder executivo quanto no legislativo, sem-
pre defendendo os direitos dos técnicos relacionados, especial-
mente, às atribuições e à organização profissional, que ilustram 
bem essa luta. Dessa forma, tem se dado publicidade a essas 
ações não por acaso, mas para que o técnico agrícola saiba que 
há um movimento em marcha na defesa deste profissional que é 
a razão de ser do Sintamig.

O FTA vem novamente exibir páginas dessa incansável cam-
panha pela defesa de uma categoria que, cada vez mais, tem 
muito a contribuir pelo desenvolvimento da economia brasileira, 
sobretudo, em um cenário em que a participação da agropecuária 
no PIB nacional é cada vez maior.

Nesta edição, todos podem apreciar a entrevista exclusiva 
concedida ao FTA do mais recente Ministro do Trabalho e Empre-
go, Manoel Dias, com quem já estivemos em Brasília em diversos 
momentos tratando da organização e fortalecimento de nossa pro-
fissão. Mostramos também a matéria do colega Adriano Garcia, tra-
zendo a bela notícia de que com a mudança no Código de Processo 
Civil, abre-se mais um nicho de mercado para os técnicos: a perícia 
judicial, para que ninguém mais duvide de mais essa atribuição 
do técnico. Destacamos ainda nas demais matérias os brilhantes 
trabalhos de nossos colegas por Minas Gerais afora.

Isso tudo somente é possível com a participação da cate-
goria. Por isso, é oportuno conclamar mais uma vez a todos os 
técnicos agrícolas/técnicos em agropecuária que não deixem de 
se associarem ao Sintamig, uma vez que, são os associados que 
dão a base política e econômica para que o Sindicato seja cada 
vez mais forte e apoie cada vez mais a irmandade dos técnicos 
nos mais longínquos municipios dessa nossa Minas Gerais.

Carlos Roberto Alves
Presidente do Sintamig
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O professor do curso de Perícia Ambiental do Instituto de Educação Tecnológica 
(Ietec) e especialista em Saneamento Ambiental, Ronaldo Malard, explica que é ne-
cessário ter amplo conhecimento técnico e dominar a área em que atua para desem-
penhar com excelência a função de perito. “Para a produção de um laudo objetivo e 
conclusivo, o perito precisa conhecer exatamente sobre as áreas que envolvem cada 
tipo de processo para determinar as causas dos conflitos”, afirma Malard.

Na perícia ambiental, segundo Malard, o leque de atuação amplia ainda mais. “A 
área é muito abrangente e cobre desde danos ambientais, desmatamento, controle 
da poluição, até qualidade do solo e do ar, ruído, aplicação de agrotóxico”, detalha. 
Em outubro deste ano, foi realizado o curso de Perícia Ambiental, promovido pelo Ietec 
em parceria com o Sintamig. Para o técnico em agricultura José Reinaldo da Silva, da 
cidade Conceição da Aparecida, no Sul de Minas, participar da capacitação foi essen-
cial para tomar novos rumos na área profissional. “Já atuo há alguns anos como téc-
nico em agricultura. O curso foi extremamente importante para eu direcionar minha 
carreira. Aprendi muita coisa nova, conceitos essenciais dessa área a qual eu quero 
me dedicar. Inclusive, a partir da conclusão do curso, me contrataram para realizar 
uma perícia na área de degradação ambiental. Fiquei muito feliz com a oportunidade”, 
afirma José Reinaldo, que também é vereador na cidade. �

PeríciaAmbiental

De acordo com o novo CPC, cada tribunal terá um cadastro de peritos legalmente 
habilitados. Desta forma, o técnico deverá ficar atento à divulgação da consulta pú-
blica para a formação deste cadastro e os interessados deverão realizar seu cadas-
tramento de acordo com as normas estipuladas por cada tribunal. “Para os técnicos 
agrícolas que tenham interesse em atuar como perito judicial é muito importante 
que eles realizem o cadastramento, pois temos que exercitar nosso direito do livre 
exercício profissional, como forma de consolidar nossas atribuições constantes em 
lei”, enfatiza Garcia.

Matéria Principal

Adriano Garcia
Técnico agrícola e advogado
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Mercado de Trabalho

Reflorestamento 
rentável
A silvicultura se confirma como um dos segmentos 
mais promissores do agronegócio no Brasil

Na definição do dicionário, silvicultura é a ciência que estuda os métodos natu-
rais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais com a visão 
de satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, a aplicação do 
estudo para a manutenção, o aproveitamento e o uso racional das florestas. No 

Noroeste de Minas, nas cidades de Paracatu, Três Marias e João Pinheiro, numa concei-
tuação prática, a atividade se resume ao cultivo de árvores para os mais variados fins e 
que vem ganhando cada vez mais espaço. São milhares de hectares da região dedicados 
ao cultivo do eucalipto, principal espécie plantada.

De acordo com o supervisor de produção da BM Energética, técnico agrícola e 
em gestão ambiental Geraldo Souza Pinto, a crescente demanda por carvão vegetal 
fez aumentar os investimentos em empreendimentos de florestas plantadas naquela 
localidade. “A região se tornou um polo de plantações de eucaliptos voltadas para a 
produção do carvão. A necessidade do mercado vem em uma crescente, e precisamos 
estar preparados para atender essa demanda”, conta Geraldo, que atua na silvicultura 
há mais de dez anos.

A silvicultura ganhou espaço no Brasil com a prática das florestas plantadas com 
o objetivo de evitar o desmatamento de matas nativas. Essa atividade tornou-se uma 
alternativa racional para a preservação do meio ambiente. O território nacional possui, 
hoje, cerca de 5 milhões de hectares de plantações florestais. Minas Gerais tem bastante 
destaque no cenário do reflorestamento. Segundo a Associação Mineira de Silvicultura 
(AMS), o estado detém a maior área de florestas plantadas do Brasil com 1,54 milhão de 
hectares dos quais 1,46 milhão são formados por eucaliptos e 76 mil por pínus.

A principal espécie cultivada é o eucalipto por ser uma árvore de rápido crescimento 
e de fácil adaptação às diferentes condições de solo e clima, além de possuir um ciclo de 
renovação pequeno, em média cinco anos. O técnico agrícola explica que as plantações 
de eucalipto da região são destinadas à produção de carvão vegetal para a indústria si-
derúrgica e de ferroligas e ao setor madeireiro, com a utilização da madeira tratada para 
postes de energia elétrica, cercas e até mesmo para a construção civil. Já a produção 
voltada para a fabricação de celulose, papel, chapas de aglomerado e, ainda, produtos 
de limpeza, aromatizantes e medicamentos, são mais comuns no Centro-Oeste do Brasil.

Dentre as diversas vantagens da silvicultura, como os benefícios ambientais, eco-
nômicos e sociais, está também a geração de empregos. Na visão do técnico Geraldo 
Souza, esse mercado, além dos grandes conglomerados, é uma oportunidade rentável 

também para os pequenos produtores rurais. “Muitos deles não produziam em suas 
terras por não terem orientação. Hoje, eles cultivam eucaliptos com instruções, inclusive, 
de grandes empresas”, diz Geraldo. Conforme indicam os dados da AMS, a atividade 
florestal gera em Minas Gerais, entre empregos diretos e indiretos, cerca de 346 mil 
postos de trabalho.

Geraldo Souza enfatiza que, para atuar nessa área, é necessário muito conheci-
mento técnico e, principalmente, planejamento. “Existe mercado. A oferta de emprego é 
maior que a procura. O que é preciso é o profissional se preparar, dedicar àquilo que se 
faz, participar de congressos e cursos de capacitação. Hoje, as atualizações estão todas 
acessíveis para quem quiser se aprimorar e se inserir no mercado“, relata.

Nesse segmento, os técnicos agrícolas podem atuar na caracterização e classifica-
ção nutricional de espécies vegetais, na produção de mudas, na proteção florestal, na 
gestão ambiental, no processamento de produtos da floresta, na recuperação de áreas 
degradadas e no manejo de florestas nativas e plantadas. Nas cidades, podem trabalhar 
com a arborização de ruas, parques e praças. Várias dessas atividades são realizadas em 
parceria com engenheiros florestais. �

Números
• Cada hectare plantado com floresta de rápido 

crescimento preserva cerca de 10 hectares de 
florestas nativas.

• Os produtos florestais contribuem com US$ 17,5 
bilhões por ano para o PIB nacional, gerando US$ 
3,8 bilhões em impostos.

• O negócio florestal em Minas Gerais representa hoje 
7% do PIB estadual, agregando R$3,8 bilhões em 
exportações e respondendo por 731 mil empregos.

Fonte: Associação Mineira de Silvicultura/ 2005
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Técnico agrícola
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Dentre as diversas possibilidades de atuação do técnico agrícola, a pesquisa 
científica vem se mostrando um campo promissor para quem quer seguir na 
área. A produção científica no Brasil está em pleno vapor. O país ocupa o 13º lu-
gar no ranking dos países com maior volume de produção científica do mundo, 

segundo levantamento, de 2014, da empresa Thomson Reu-
ters – que detém a maior base de dados mundial sobre traba-
lhos científicos. As pesquisas na área agrícola também têm se 
intensificado, sobretudo, em função de o agronegócio ser um 
dos pilares da economia brasileira. Grandes instituições como 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) 
têm atuação destacada na área.

Nesse nicho de mercado, o técnico agrícola pode atuar 
diretamente com o pesquisador, colaborando na implantação 
e condução dos projetos de pesquisa, em alguns casos, sen-
do inseridos, inclusive, como membros da equipe de projeto 
de pesquisa. De acordo com a coordenadora de Transferência 
e Difusão de Tecnologia da Epamig, pesquisadora Maria Ce-
luta Viana, é comum o técnico agrícola atuar em pesquisas 
científicas. Ela explica que todo pesquisador é acompanhado 
por esse profissional. “O TA contribui diretamente na condu-
ção dos experimentos e na coleta dos dados, se tornando um 
facilitador do trabalho do pesquisador e sendo importante sua 
atuação para o desenvolvimento da pesquisa”, afirma Viana. 
O técnico agrícola pode atuar em pesquisas tanto na área 
animal quanto vegetal, dependendo do treinamento recebi-
do. Atualmente, a Epamig - que tem a função de apresentar 
soluções para o complexo agrícola, gerando e adaptando 
alternativas tecnológicas - desenvolve pesquisas nas áreas 
de cafeicultura, floricultura, fruticultura, grandes culturas, olericultura, processamento 
de leite e derivados, produção animal, programa de pesquisa especial agroecologia e 
produção orgânica, silvicultura e meio ambiente.

O técnico agrícola Júnio Clécio Costa, funcionário da Epamig e membro do proje-
to de pesquisa Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), fruto da parceria entre 
Empraba, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 
própria Epamig, relata como única a experiência com pesquisa. Segundo ele, além de 
aprofundar o seu conhecimento na área, foi muito recompensador participar de um pro-

jeto que ajuda tantas pessoas. “Era muito gratificante poder auxiliar um pequeno produtor 
rural que tinha dificuldades de extrair o melhor cultivo da terra. Sempre que via o sorriso 
no rosto deles quando apareciam os primeiros resultados, sabia que estava no caminho 
certo”, conta Júnio, que já está há 15 anos na Epamig. 

Segundo ele, o sistema ILPF preconiza a exploração de várias atividades em uma 
mesma área, intercalando lavouras, silvicultura e agropecuária. Desde 2007, a Epamig 
desenvolve pesquisas relacionadas ao ILPF na Fazenda Experimental de Santa Rita, em 
Prudente de Morais, Centro-Oeste de Minas. “O projeto já passou por cidades mineiras 
como Maravilha, Papagaio, Felixlândia, Florestal, entre outras. A partir de dados colhidos 
nas pesquisas, mostramos aos produtores que é possível aplicar essa técnica de rota-
tividade em uma mesma área, obtendo o máximo de retorno, seja socioeconômico ou 
ambiental”, ressalta Júnio. �

Atuação 
além do campo
Atividade em pesquisas científicas é uma 
oportunidade de mercado para técnicos agrícolas

Técnico da Epamig, Júnio Clécio, demonstrou técnicas de plantio de muda de eucalipto 

Mercado de Trabalho

O técnico agrícola pode 
atuar diretamente com o 
pesquisador, colaborando 
na implantação e condução 
dos projetos de pesquisa, em 
alguns casos, sendo inseridos, 
inclusive, como membros da 
equipe de projeto de pesquisa.
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Crédito rural  
amplia condições  
para produtores
A obtenção do empréstimo com o auxílio 
do técnico agrícola possibilita um maior 
investimento nas propriedades rurais

Mercado de Trabalho

Uma disposição do Decreto 4560/2002 vem desagradando os técni-
cos agrícolas que atuam nessa área. O parágrafo primeiro, do inciso XXX 
do artigo 6º do decreto, impõe um teto no valor dos projetos de crédito 
rural, assinados pelos técnicos, incompatível com a conjuntura atual. O 
técnico Agnaldo explica que, mesmo com as diferenças nas condições 
econômicas em 20 anos, o teto não foi alterado. “No início do plano real, 
em 1994, o custo de 1 hectare de milho ficava em torno de R$ 500 e o teto 
do técnico era de R$ 150 mil, com a produção em média de 80 sacas por 
hectare. Hoje, o custo de 1 hectare de milho está em media R$ 3.800 mil e 
a produção média em torno de 180 sacas por hectare. Porém, o teto para 
o técnico continua o mesmo valor , dificultando, assim, o nosso trabalho. 

Isso é vergonhoso e desrespeitoso por parte das autoridades, às quais 
competem legislar nesse âmbito”, detalha. Para Agnaldo, é lastimável que 
um profissional habilitado tenha um teto estipulado. “Não é o valor que o 
exime da responsabilidade e, sim, seus conhecimentos e embasamentos 
técnicos, os quais são muito amplos”, enfatiza.

Em maio deste ano, uma comitiva de dirigentes sindicais, entre eles o 
Sintamig, esteve em Brasília participando de audiência com o ministro do De-
senvolvimento Agrário, Patrus Ananias, relatando essa situação. O ministro se 
comprometeu a fazer um contato com a presidenta Dilma Rousseff, solicitan-
do a devida alteração no citado decreto para permitir que os técnicos voltem 
a ter possibilidade de realizar plenamente o atendimento aos agricultores. �

Decreto

Investir na propriedade rural, seja na produção de alimentos, na agro-
pecuária, na agricultura familiar ou mesmo nos diversos segmentos do 
agronegócio, é uma realidade possível com o acesso ao crédito rural. Essa 
é uma oportunidade de o produtor diversificar os seus negócios, obtendo 
empréstimos com condições facilitadas. O crédito rural é um financiamen-
to do Governo Federal destinado a produtores rurais, cooperativas e asso-
ciações com o objetivo de fomentar estas atividades e auxiliar no custeio 
da produção e comercialização de produtos agropecuários.

O técnico em agropecuária e sócio da empresa Agro Minas, Agnaldo 
Quintino, atua há mais de 23 anos na liberação de crédito rural na região 
de São Gotardo, localizada no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Ele explica 
que para obter o empréstimo é necessário um projeto técnico feito por pro-
fissional legalmente habilitado. “O técnico vai atuar na elaboração de pro-
jetos e assistência técnica. Para o produtor ter mais segurança e otimizar 
o investimento, é muito importante que o projeto seja feito por profissional 
habilitado, conforme normas do Manual de Crédito Rural (MCR)”, detalha 
Agnaldo. Segundo ele, qualquer produtor rural, sejam proprietários ou ar-
rendatários, pessoas físicas ou jurídicas, podem acessar o financiamento.

O montante liberado ao crédito rural neste ano pelo Governo Fede-
ral alcança a marca de R$ 187,7 bilhões para as operações de custeio, 
investimento e comercialização da agricultura. O volume consta do Plano 
Agrícola e Pecuário (PAP) 2015/2016, que foi anunciado pela presidenta 
Dilma Rousseff, em junho deste ano. O Plano garante um volume ainda 
maior de recursos em relação ao ano anterior, que foi de R$ 156,1 bilhões.

Na visão do técnico, as linhas de crédito disponibilizadas pelo governo 
são uma saída para os produtores investirem na sua propriedade, mas 
ainda são insuficientes. “Os custos estão muito elevados e muitos insumos 
são importados, onerando ainda mais a atividade rural”, explica.

Técnico em agropecuária , Agnaldo Quintino
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A importância 
do receituário 
agronômico
A prescrição dos defensivos agrícolas deve 
ser feita pelos responsáveis técnicos que 
detém atribuição para tanto.

A 
utilização crescente e indiscriminada do agrotó-
xico em Minas, e no Brasil, tem evidenciado a 
importância do receituário agronômico. É uma 
prática comum usar defensivo agrícola para a 

erradicação de pragas ou doenças nas plantações, po-
rém, se realizada de maneira incorreta, essa atividade 
traz diversas consequências, como mal à saúde humana 
e poluição do solo. No entanto, por meio do receituário 
agronômico, pode ser feita uma aplicação sem apresentar 
riscos, garantindo segurança na saúde pública. 

 O técnico agropecuário Daniel Carlos Pinto, formado 
pela Cedaf/Viçosa, explica que a receita agronômica é a 
prescrição e orientação técnica do uso do defensivo agrí-
cola por um profissional capacitado e legalmente habili-
tado, que se responsabiliza pela aplicação do produto na 
cultura. Esta função está prevista na Lei Federal de Agro-
tóxicos, n° 7.802/89, que detalha que a prescrição deve 
ser feita por meio de uma Anotação de Responsabilidade 
Técnica (A.R.T.), emitida por profissional registrado no Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), e que, 
normalmente, é técnico agrícola, técnico agropecuário, en-
genheiro agrônomo ou engenheiro florestal. Embora grande 
parte dos produtores entenda a importância do receituário 
agronômico, o que se percebe ainda hoje no mercado é o 
fornecimento do produto sem exigir a prescrição. “Esta é 
uma atitude que representa uma série de riscos e que tem 
que ser combatida”, afirma Daniel. 

O técnico detalha que o uso indevido e inadequado 
de agrotóxicos pode causar problemas graves, tanto nas 
grandes como pequenas lavouras, com os impactos sendo 
sentidos principalmente nas olerícolas, que são as plan-
tações de tomate, pepino, pimentão, morango, alimentos 
que comumente estão na mesa do brasileiro. O profissio-
nal habilitado será capaz de sanar esses riscos, avaliando, 
por exemplo, o uso do princípio ativo apropriado, a dosa-
gem correta para cada tipo de cultura, o equipamento uti-
lizado, os cuidados na aplicação. “O produto tem o registro 
para um determinado tipo de cultura, alguns servem para 
mais de um tipo de plantação. Quem saberá orientar e in-
dicar o produto mais adequado será o profissional técnico 
através do receituário agronômico”. 

O defensivo agrícola é de tamanha relevância no país 
que leva o Brasil a ser o maior consumidor de agrotóxi-
cos no mundo, superando os Estados Unidos, que deti-
nha essa posição. Segundo dados do Sindicato Nacional 
da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (SindVeg), 
somente em 2013, o volume comercializados no país foi 
de 359.372 ton de ingredientes ativos e 884.138 ton de 
produto comercial, totalizando US$ 11,4 bilhões.

Daniel considera que para evitar a venda ilegal do 
produto ou a “venda de balcão”, é preciso haver uma maior 
fiscalização do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), ór-
gão responsável por esta ação, tanto na comercialização 
como na aplicação dos produtos pelos produtores rurais. 
“Mesmo com o receituário agronômico, o produtor pode 
fazer a aplicação do produto de forma inadequada. E não 
é possível controlar os efeitos causados por esta atitude 
nem os riscos para o consumidor final. Por isso, essa fis-
calização é tão importante”, enfatiza o técnico agropecu-
ário. Segundo ele, é preciso ainda a conscientização dos 
produtores para que eles entendam a importância do re-
ceituário agronômico e o seu emprego correto. “Fazemos 
constantemente treinamentos com os produtores rurais 
sobre a maneira mais adequada de utilizar os defensivos 
agrícolas, orientamos sobre o uso de equipamento de pro-
teção individual e explicamos que cada produto possui um 
registro para determinada cultura”, conta. �

Mercado de Trabalho

O uso indevido 
e inadequado de 

agrotóxicos pode causar 
problemas graves, 

tanto nas grandes como 
pequenas lavouras, 

com os impactos sendo 
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nas olerícolas, que são 
as plantações de tomate, 

pepino, pimentão, 
morango, alimentos que 

comumente estão na 
mesa do brasileiro.

O técnico agropecuário Daniel 
Carlos Pinto em atuação no campo

NOVEMBRO
DIA DO

TÉCNICO AGRICOLA

Produzindo alimentos e
cuidando do meio ambiente

Brasilpara o 
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Através de um convênio, o Crea-Minas, 
o Ietec e o Sintamig se uniram para a 
oferta de oportunidades de qualificação 
para os profissionais associados. 
Confira abaixo na agenda.

Curso de Qualificação e  
Desenvolvimento Profissional

Curso Outorga de Água 
01 a 03/12/2015 | Belo Horizonte

Curso Cadastro Ambiental Rural - CAR 
11 a 12/12/2015 | Uberlândia

Curso Perícia Ambiental 
14 a 17/12/2015 | Belo Horizonte

Curso Cadastro Ambiental Rural - CAR 
29 a 30/01/2016 | Alfenas

Curso Cadastro Ambiental Rural - CAR 
24 a 25/02/2016 | Montes Claros

Curso Avaliação de Imóveis Rurais 
26 a 27/02/2016 | Belo Horizonte 

Curso Licenciamento Ambiental 
16 a 17/03/2016 | Belo Horizonte

ACONTECE
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Entrevista

Ex-ministro 
analisa 

perspectivas 
de atuação 

do técnico no 
mercado de 

trabalho

ex-ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias, concedeu uma entre-
vista exclusiva para esta edição do 

Folha do Técnico Agrícola. Ele tratou de 
temas como o novo perfil do mercado de traba-
lho, a importância do profissional de nível técnico 
e a qualificação profissional em momentos de 
cortes de vagas. Dias abordou ainda o projeto de 
criação do Conselho próprio dos técnicos. 

Fundador do PDT, Manoel Dias é advogado e 
tem 76 anos. Ex-líder estudantil, se elegeu vere-
ador de Içara, Santa Catarina, em 1962 e foi de-
putado estadual catarinense de 1967 a 1969. Foi 
candidato a governador em 2006 e, em 2010, a 
vice de Ângela Amin (PP). Após três anos à frente 
da pasta, ele deixou o cargo em outubro deste 
ano, devido à fusão dos ministérios do Trabalho, 
Previdência e Desenvolvimento Social, que será 
comandado por Miguel Rossetto.

Com a retração da economia brasileira e a taxa de desemprego no 
país chegando a 8,3%, segundo o IBGE, quais são as perspectivas para 
o mercado de trabalho para os próximos anos?
Para falar de geração de empregos hoje no Brasil, precisamos olhar para 
traz, para o que tínhamos no final da década de 90 e o que conquistamos 
até agora. Nos últimos 12 anos, geramos mais de 25 milhões de novas vagas 
de emprego no país e o número de pessoas com registro oficial de trabalho 
superou 41 milhões. No mesmo período, cerca de 36 milhões de brasileiros 
deixaram de estar abaixo da linha de pobreza e se tornaram consumido-
res. Portanto, não podemos permitir que tudo aquilo que criamos para ge-
rar empregos e reduzir a desigualdade seja simplesmente desacreditado. 
Atualmente, 50 milhões de pessoas participam do Bolsa Família, que con-
tinuará irrigando a economia das pequenas cidades e, consequentemente, 
gerando vagas de trabalho. O Minha Casa, Minha vida é outro exemplo de 
programa com capacidade de gerar empregos. Até 2018, a previsão é de que 
27 milhões de brasileiros sejam beneficiados por este programa. Há ainda 
o FGTS, cujo orçamento para financiamento de moradias, em 2015, é de R$ 
62,9 bilhões. Para que as mais de 545 mil unidades previstas sejam constru-
ídas, a expectativa é de que sejam gerados cerca de 2,5 milhões de empre-
gos. É fundamental zelarmos por este Fundo, assim como pelo FAT. O ajuste 
econômico comandado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento tem 
como um de seus focos o equilíbrio desse tão importante patrimônio, que 
pertence integralmente ao trabalhador, e garante sua segurança. Embora 
estejamos inegavelmente vivendo uma crise política, com sérias consequên-
cias econômicas, os números apresentados demonstram haver boas pers-
pectivas para o Brasil continuar crescendo e gerando empregos. Temos que 
nos engajar ainda para manter o aumento real do salário mínimo, que foi 
uma conquista da relação com as Centrais Sindicais. Nos últimos 12 anos, 
o ganho real ficou 70% acima da inflação. No atual momento, não podemos 
esperar contratações de 500 mil a 600 mil pessoas por mês no Brasil, como 
aconteceu em anos recentes. Mas podemos sim acreditar na manutenção 
e na abertura paulatina de vagas e até mesmo na recuperação das vagas 
perdidas nos meses de ajustes econômicos. O que não devemos é deixar de 
acreditar no nosso país, nos nossos empresários e nas instituições. O que foi 
construído nos últimos anos não merece ser denegrido. É digno de reconhe-
cimento e nos faz ter esperança de que podemos reencontrar o caminho cer-
to para recuperar o crescimento e oferecer aos brasileiros empregos de qua-

lidade, moradias dignas e serviços públicos 
adequados as suas necessidades. 

Nesse cenário de crise, o profissional 
de nível técnico é prejudicado ou ganha 
mais espaço pelas oportunidades de 
contratações em áreas especializadas?
Já enfrentamos crises como essa. Mas não 
temos dúvida de que são também oportu-
nidades, cujos resultados sempre têm sido 
maior amadurecimento cultural, econômi-
co e social. E, certamente, da mesma forma 
que essa crise está atingindo a todos os bra-
sileiros, as boas oportunidades podem se 
apresentar para todos, principalmente para 
aqueles que estiverem melhor preparados. 
Nesse sentido, os profissionais de nível téc-
nico precisam se qualificar ainda mais para, 
quando as oportunidades surgirem, conse-
guirem obter as melhores vagas. Essa é a 
motivação para o esforço do Governo da pre-
sidenta Dilma Rousseff em manter progra-
mas como o Fies e o Pronatec. É também a 
principal causa de o Ministério do Trabalho 
e Emprego estar desenvolvendo a “Universi-
dade do Trabalhador”, uma ferramenta que 
utilizará a tecnologia do ensino a distância 
para multiplicar a qualificação profissional.

A atuação dos 
profissionais de nível 
técnico é fundamental 
para melhorar esse 
panorama. E será cada 
vez mais determinante 
na medida em que 
tenham maior 
qualificação 
profissional. Nós 
precisamos qualificar 
mais os trabalhadores 
para que eles estejam 
mais preparados 
para contribuir 
com o crescimento 
sustentável do país.
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E o Ministério do Trabalho e Emprego também 
está modernizando sua estrutura para auxiliar 
melhor e proteger os trabalhadores. Criamos o 
Portal Mais Empregos, por onde desemprega-
dos podem tomar conhecimento de vagas de 
emprego em todo o país e se candidatar a elas. 
O agendamento de atendimentos nas Agências 
do ministério em todos os estados brasileiros 
já acontece por um sistema totalmente online. 
E estamos implantando no Brasil uma versão 
digital da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. Nosso país continuará crescendo e, por 
mais que estejamos enfrentando uma tempes-
tade política e econômica, certamente virá tem-
po bom. Estamos focados em vencer as dificul-
dades momentâneas porque temos certeza da 
solidez de nossas bases econômicas e de nossas 
instituições. Confiamos no espírito e na 
força da população brasileira, que não 
foge da luta e continuará trabalhando 
com dedicação para o crescimento do 
nosso país. Não desistam do Brasil.

A contribuição do profissional 
de nível técnico para o desenvol-
vimento do país como um todo é 
visível e reconhecida por diversos 
setores. Como o senhor avalia o 
crescimento da participação do 
técnico no concorrido mercado de 
trabalho?
Penso que é muito importante, sobre-
tudo porque esse crescimento signifi-
ca também que mais brasileiros estão 
tendo oportunidade de ter um traba-
lho decente, de dar dignidade para 
suas famílias. Sabemos que as desi-
gualdades em nosso país ainda são 
grandes e que nem todos conseguem 
ter uma formação superior. E sabemos 
também do grande esforço que repre-
senta para algumas famílias gerar 
condições para que seus filhos con-
quistem um diploma de nível técnico. 
Por isso, quando constatamos que todo 
esse esforço está surtindo efeito e que 
os profissionais de nível técnico estão 
ocupando boas vagas de emprego, po-
demos ter certeza de que as ações do 
Governo Federal nos últimos anos não 
foram em vão. E também ficamos mo-
tivados para continuar fazendo tudo 
o que estiver ao nosso alcance para que mais 
pessoas possam se qualificar e obter bons resul-
tados no mercado de trabalho.

Sabemos que há um atraso na matriz tec-
nológica, na cadeia produtiva e um gargalo 
no crescimento sustentável do país. Como 
a atuação do profissional em nível técni-
co pode contribuir para a melhora desse 
panorama?
A atuação dos profissionais de nível técnico é 
fundamental para melhorar esse panorama. 
E será cada vez mais determinante na medida 

em que tenham maior qualificação profissional. 
Nós precisamos qualificar mais os trabalha-
dores para que eles estejam mais preparados 
para contribuir com o crescimento sustentável 
do país. Isso está claro para o Governo Federal. 
Esse slogan “Pátria Educadora” representa 
justamente um esforço nesse sentido. Nós sa-
bemos que o Brasil só poderá superar esses 
gargalos com mais educação para nossas 
crianças e jovens, com mais qualificação para 
nossos trabalhadores. E, nesse contexto, o 
Pronatec é uma das nossas maiores apostas. 
Desde que foi criado, em 2011, o Pronatec já be-
neficiou cerca de 8 milhões de pessoas, alcan-
çando mas de 4 mil municípios de todo o país, 
e oportunizando qualificação profissional em 
diversas áreas do conhecimento.

Tendo em vista que a formação técnica é 
uma importante porta de entrada para o 
mercado de trabalho, quais são os planos 
do governo para o Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec)? Haverá novos investimentos ou 
mesmo ampliação?
Os Planos do Governo Federal é de que o Pro-
natec continue crescendo. O maior objetivo do 
Programa é expandir as oportunidades para 
os cidadãos brasileiros iniciarem ou darem 
continuidade a suas carreiras, tornando me-
lhor a qualidade do ensino médio, qualifican-

do cada vez mais profissionais de diversas mo-
dalidades. Nesse sentido, a presidenta Dilma 
Rousseff anunciou a abertura de 12 milhões 
de vagas em cursos de Educação Profissional 
e Tecnológica a partir de 2015, por intermé-
dio do Programa. Além disso, em 28 de julho 
deste ano, foi lançado pela presidente Dilma 
o Pronatec Aprendiz na Micro e Pequena Em-
presa, que é um desdobramento do Pronatec 
e fruto de uma parceria entre os ministérios 
do Trabalho e Emprego, da Educação, e do De-
senvolvimento Social e a Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa. O objetivo deste programa 
é dar oportunidades de iniciação no mercado 
de trabalho e acesso à qualificação profissio-
nal nas melhores escolas técnicas do país para 
jovens em vulnerabilidade social. A primeira 

etapa será iniciada em agosto e vai 
disponibilizar 15 mil vagas, em 81 mu-
nicípios, selecionados de acordo com 
a classificação do Mapa da Violência.

Desde a sua criação em 2012, o Pro-
natec contribuiu com milhares de 
pessoas que buscavam uma qualifi-
cação profissional gratuita. Como o 
senhor avalia os números alcança-
dos pelo Pronatec? 
Considero uma vitória. A meta inicial 
do Pronatec, quando foi criado, era be-
neficiar 8 milhões de pessoas até 2014. 
E esse número foi alcançado.
E essa vitória é fruto desse comprometi-
mento do Governo Federal com a forma-
ção e a qualificação. Por isso, acredito 
que a meta da segunda fase do progra-
ma, de beneficiar mais 12 milhões de 
pessoas, também será atingida.

Na busca por mais representativi-
dade, os técnicos, que atualmente 
não possuem assento no Conselho 
Federal de Engenharia e Agrono-
mia (Sistema Confea/Crea), estão se 
mobilizando para a criação do seu 
próprio conselho. Como o senhor 
analisa essa iniciativa?
Vejo que é uma iniciativa justa e tam-
bém um direito desses trabalhadores. 
No Ministério do Trabalho e Emprego, 
a Secretaria de Relações do Trabalho 
está de portas abertas para auxiliá-los 

nesse importante processo.

Quais vantagens esse possível desmem-
bramento do Sistema Confea/Crea traria 
para os profissionais da área e para a 
sociedade? 
A principal vantagem para os profissionais é 
que eles poderiam concentrar sua atuação nos 
interesses próprios do seu setor. Para a socie-
dade, é bom também no sentido de que mais 
uma categoria profissional está se organizan-
do para ter voz ativa e contribuir para o de-
senvolvimento de nosso país. �

O que não 
devemos é 
deixar de 
acreditar no 
nosso país, 
nos nossos 
empresários 
e nas 
instituições. 
O que foi 
construído nos 
últimos anos 
não merece 
ser denegrido.
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Para tratar do tema assistência técnica e extensão rural, foi realizado no dia 
19 de outubro de 2015, em Belo Horizonte, o seminário “Extensão Rural 
que Queremos e que o Brasil Precisa”. Esta foi a quarta etapa regional do 
encontro, que vem sendo realizado pela Frente Parlamentar de Assistência 

Técnica e Extensão Rural da Câmara Federal em todas as cinco regiões do país. A 
última etapa será realizada na região Nordeste.

O propósito dos encontros é discutir a assistência técnica e a extensão rural, 
sobretudo no atendimento ao pequeno produtor rural, a fim de consolidar uma 
proposta sintonizada com as necessidades desses agricultores. O presidente do 
Sintamig, técnico agrícola Carlos Roberto Alves, participou desta edição da região 
Sudeste, que contou também com a participação do diretor técnico do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, Marenilson Batista da Silva, a presença de técnicos 
da área, além de diversas autoridades do estado, do país e de vários municípios. 

O seminário debateu, principalmente, sobre as ações de reestruturação da As-
sistência Técnica e Extensão Rural (Ater), que compreende qualquer empresa ou pro-
fissional especializado na busca de soluções para os problemas de produção, gerên-
cia, beneficiamento, armazenamento, comercialização, industrialização, eletrificação, 
consumo, bem estar e preservação do meio ambiente. Foi debatida ainda a recém 
criada Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), responsável 
por executar políticas nessa área, fomentar o aumento da produtividade, a melhoria 
da renda no campo e promover o desenvolvimento sustentável no meio rural.

Durante o Seminário, o presidente do Sintamig levantou o debate sobre o De-
creto 4560/2002, o qual impõe um teto no valor dos projetos de crédito rural, 
assinados pelos técnicos agrícolas, inviabilizando, na atual conjuntura, o trabalho 
dos profissionais. Carlos defendeu a alteração na legislação para ampliar o teto dos 
projetos acima de R$ 1 milhão. Atualmente, o valor é de R$ 150 mil. Outro ponto 
abordado pelo presidente foi a Portaria baixada pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), a qual impede os técnicos de serem responsáveis 
técnicos na emissão do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO/CFOC). “Conse-
quentemente, a Superintendência do Mapa e o Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) estão se recusando a disponibilizar o treinamento e respectivo credenciamen-
to para os técnicos. Essa situação tem que mudar”, ressaltou Carlos Roberto Alves.

Ao final de cada edição regional, as principais propostas são sistematizadas 
e elencadas. Esses documentos registram as demandas dos principais envolvi-
dos e suas expectativas em relação à assistência técnica e à extensão rural. Uma 
vez encerrada a etapa regional, todas as proposições serão agrupadas em um 
documento final nacional, que será entregue ao Governo Federal e aos ministé-
rios da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. A entrega será durante uma 
sessão solene da Câmara dos Deputados no fim de 2015. �

Novo modelo de 
fiscalização do 
Crea-Minas

Seminário discute o 
futuro da extensão 
rural no Brasil

O Conselho realizou diversos encontros pelo estado com 
o objetivo de detalhar as ações do projeto de fiscalização 
no agronegócio e seus empreendimentos.

Sintamig participa da quarta etapa 
regional do encontro, que vem sendo 
realizado em todas as cinco regiões do país.

ando seguimento às atividades de 
implantação da fiscalização no agro-

negócio e seus empreendimentos, o 
Conselho Regional de Engenharia e Agro-

nomia de Minas Gerais (Crea-Minas) realizou 
uma série de encontros em todo o estado com o intui-

to de detalhar as ações desse projeto. As reuniões foram promo-
vidas em Belo Horizonte, Montes Claros, Janaúba, Viçosa, Pouso 
Alegre, Varginha, Passos, Divinópolis, Patos de Minas, Uberlândia, 
Uberaba, Ipatinga e Governador Valadares.

Representantes de órgãos ambientais como o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG), entidades profissionais, como o Sintamig, e 
instituições financeiras participaram dos encontros para deba-
teram sobre as melhores práticas para a fiscalização dessa área 
no estado de Minas Gerais.

Para o gerente de Fiscalização do Crea-Minas, engenheiro 
mecânico Guilherme Rodrigues, um dos principais objetivos é 
proteger a sociedade da prestação de serviços de profissionais 
não habilitados, ou até mesmo leigos, no exercício de ativida-
des técnicas. “É importante os profissionais terem uma atuação 
como responsáveis técnicos dos projetos, com controle de qua-
lidade, infraestrutura adequada e logística eficaz nas atividades 
do agronegócio, tendo em vista promover a segurança na apli-
cação das melhores técnicas disponíveis para alcance de resul-
tado em termos de segurança alimentar, ambiental e econômica 
para a sociedade”, frisa Rodrigues.

Dentre os assuntos discutidos, um dos destaques era o fato 
de o Crea-Minas ser o único Conselho no Brasil que possui a 
Supervisão de Fiscalização no Agronegócio. “O agronegócio é um 
dos pilares da economia brasileira e Minas tem bastante destaque 
nesse cenário. Por esse motivo foi muito importante o Crea-Minas 
ter especializado a fiscalização nesse setor”, comenta o supervi-
sor de Fiscalização do Agronegócio no Crea-Minas, engenheiro 
agrônomo Emílio Mouchrek. �

Matéria

Reunião de lideranças em Varginha/MG
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Matéria

Apoio

Profissional
Ao emitir a A.R.T. favor inserir  

o código 009 (Sintamig) no  
campo Entidade de Classe.

Todos os 
profissionais 

associados 
e regulares 

no sindicato 
podem votar. 

As eleições 
ocorrem nos 

dias 18 e 19 
de dezembro 

de 2015.

O 
Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Esta-
do de Minas Gerais (Sintamig) vai realizar eleições para 
a gestão 2016/2018, nos dias 18 e 19 de dezembro de 
2015. Realizada a cada três anos, as eleições são para 

a escolha dos novos membros dos cargos da Diretoria Executiva, 
Delegados Regionais, Delegados Representantes junto ao Con-
selho das Entidades Nacionais, Estaduais e Regionais de Classe, 
Conselheiros Fiscais e seus respectivos suplentes.

A urna será instalada na sede do Sintamig, em Belo Horizonte, 
na Avenida Álvares Cabral, 1600, 2° andar, bairro Santo Agostinho. 
Os eleitores que tiverem dificuldades de deslocamento poderão 
participar do pleito por meio de correspondência, com limitação 
da chegada do voto até o dia 19 de dezembro. As cédulas para 
voto a distância deverão ser postadas nos Correios até o dia 07 de 
Dezembro de 2015.

O voto por correspondência é para facilitar a participação do 
profissional e, assim, permitir que um maior número de votantes 
possa se envolver nas eleições. “Para viabilizar o processo eleitoral 
com ampla participação dos associados, a entidade decidiu, em 
assembleia geral, flexibilizar o processo de votação, que será tan-
to presencial, na sede do Sintamig, quanto por correspondência, 
através dos Correios”, explica o presidente do Sintamig, técnico 
agrícola Carlos Roberto Alves.

A eleição ocorre por meio do voto direto dos profissionais as-
sociados contribuintes do Sintamig. Para votar, o filiado deve estar 

regular no sindicato e em pleno gozo dos direitos sociais conferidos 
no estatuto e na legislação vigente. É preciso ainda ter mais de seis 
meses de filiação até a data da eleição e houver quitado suas anui-
dades até o dia 8 de dezembro de 2015. No dia da eleição, para 
voto presencial ele precisa levar um documento de identificação.

Para o presidente do Sintamig, a participação dos associados 
é de suma importância, pois consolida a relação de pertencimento 
do sindicato aos associados. “A entidade pertence aos associa-
dos e cabe a esses participarem democraticamente do processo 
eleitoral. Essa atitude irá fortalecer o Sintamig cada vez mais. Um 
sindicato organizado, estruturado e forte é condição essencial para 
que a categoria seja também competitiva e respeitada”, afirma o 
presidente, que ressalta também que a participação dos eleitores 
é relevante, pois é preciso atingir o quórum mínimo de 50% mais 
um dos associados para que a eleição tenha validade, conforme 
previsto no edital, publicado no jornal Diário do Comércio.

A chapa das eleições terá os seguintes membros: Presiden-
te, Vice-Presidente, Assessor Jurídico, Diretor Administrativo, Di-
retor Administrativo Adjunto, Diretor Financeiro, Diretor Financei-
ro Adjunto, três Conselheiros Fiscais Efetivos, três Conselheiros 
Fiscais Suplentes, dois Delegados Representantes efetivos e dois 
suplentes e os Delegados Regionais limitados ao número máximo 
de 15 Delegados.

Mais informações pelo telefone (31) 3291-8123 ou pelo site 
www.sintamig.com.br

Sintamig 
realiza 

eleições 
para 

cargos da 
diretoria
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O Uso de Imagens 
do “Drone Agrícola” 
para Identificação 
de Falhas no Plantio 
de Cana-de-Açúcar

Técnico Agrícola pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Executor em Aviação Agrí-
cola pelo Centro Brasileiro de Bioaeronáutica e graduando do curso de Geografia pela 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Possui experiência na área Agronômica e de 
Geociências com ênfase em Fotogrametria com VANT, Sensoriamento Remoto e SIG. 

RESUMO - O projeto acontece no contexto das atividades de pesquisa e extensão 
desenvolvidas no laboratório de Cartografia e Geoprocessamento do curso de Licen-
ciatura em Geografia da Universidade Federal Triângulo Mineiro (UFTM) e tem como 
objetivo avaliar a aplicação de imagens de sensoriamento remoto na agricultura. 
Especificamente irá identificar as falhas de plantio na cultura de cana-de-açúcar a 
partir de técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) e comparar o método 
utilizado hoje pelo agricultor com os resultados obtidos nesse projeto. Espera-se com 
o resultado compreender melhor as necessidades dos produtores de cana-de-açúcar 
e avaliar os alcances e limites do uso do sensoriamento remoto para este fim. O 
trabalho foi realizado com uso da tecnologia do “drone agrícola”, que é um Veículo 
Aéreo não Tripulado (VANT) para obtenção de imagens aéreas de baixo custo. O uso 
do equipamento será concedido pelo agricultor parceiro e um profissional responsá-
vel pelo manuseio da aeronave e obtenção das imagens.

Palavras-chave: sensoriamento remoto; VANT; agricultura;

INTRODUÇÃO - O uso de imagens aére-
as tem sido cada vez mais utilizado para o 
mapeamento de variações de crescimento 
e estimativas de produções na agricultura 
de precisão. Seu uso vem sendo adotado 
com uma importante opção para a aplica-
ção e utilização de novos conhecimentos 
no meio rural, auxiliando o produtor nas 
estratégias de gerenciamento agrícola 
(Alonço et al., 2005).

No Brasil várias pesquisas sobre o 
uso de sensoriamento remoto na agricultu-
ra foram feitas, (Batista et al., 1978) foram 
os pioneiros a identificar e avaliar áreas de 
plantio de cana-de-açúcar em fotografias 
aéreas pelos métodos de interpretação vi-
sual e automático. (Mendonça, 1979) utili-
zou imagens Landsat na faixa espectral do 
infravermelho para avaliar áreas de plantio 
de cana-de-açúcar na escala de 1:20.000. 
(Mendonça et al., 1986) avançaram na es-

timativa de área de plantio de cana-de-açúcar, em nível nacional, experimentando várias 
técnicas de sensoriamento remoto na análise, pelo projeto CANASETE - Mapeamento de 
cana por satélite. (Batista et al., 1990) avaliaram os dados do SPOT/HVR e do Landsat TM 
na discriminação das culturas de café, cana-de-açúcar, trigo e pastagem no nordeste do 
Paraná relatando o êxito das ferramentas aplicados a agricultura.

O “drone agrícola” que é um modelo de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), mas 
esse nome é uma denominação comercial de referência ao equipamento, sendo correto 
o uso do termo VANT multi-rotor de asa rotativa. Por ser um equipamento de custo bem 
inferior aos modelos tradicionais e possuir câmera de alta resolução, é possível que seu 
uso permita a aplicação geotecnológica, ou seja, para mapeamento. É nesse contexto 
que a presente proposta se apresenta, tendo como objetivo avaliar a utilização do “dro-
ne agrícola” na identificação de falhas no plantio de cana-de-açúcar, colaborando com 
o avanço técnico nessa área, que ainda carece de amplos estudos para a identificação 
sistemática de falhas no plantio.

MATERIAIS E MÉTODOS - O trabalho foi 
realizado em uma área (Faz. Santa Fé) cedida 
por um agricultor da cidade de Sacramento - 
MG (Figura 1). Neste trabalho foram compa-
radas duas metodologias, uma utilizada pelo 
agricultor e a outra com a utilização de drone.

Levantamento Manual
A mensuração manual de falha de 

plantio em cana-de-açúcar, definida como 
padrão e classificada como “Levantamento 
manual” neste trabalho e que é adotado 
pelo agricultor, segue metodologia da ABNT 
156:000.00-005 – Cana-de-açúcar – De-
terminação da Qualidade. A amostragem foi 
realizada a partir de 90 dias após o plantio 
(DAP), no momento que a cultura já está es-
tabelecida (Figura 2).

É considerado falha a projeção da 
distância entre dois colmos consecutivos 
ao longo da linha de cana, distância essa, 
maior que 50 cm, medida de centro a cen-

Matheus Oliveira Alves. 
Ricardo Vicente Ferreira. 
Rodrigo Bezerra de Araújo Gallis.
José Venâncio Marra Oliveira.

Figura 1 - Área cedida para realização das amostragens
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tro dos colmos ao nível do solo. Cada amostra possui 20 metros de comprimento (linea-
res), sendo realizado 01 amostra por hectare. Para a demarcação do local a ser amostrado 
é utilizado uma baliza, que é arremessada dentro do talhão conforme a quantidade de 
amostras a ser realizada na mesma. É feito dessa maneira para se ter uma aleatoriedade 
na marcação dos pontos conforme a metodologia empregada. As amostras são feitas 
por um caminho diagonal, buscando uma boa representatividade da área, distribuindo as 
mesmas de maneira que se entre de um lado do talhão e termine ao lado oposto ao início. 
No final da amostragem é anotado o resultado na ficha de campo, onde terá a porcenta-
gem de total de falha extrapolada para o hectare.

Levantamento com VANT
O levantamento de falhas através de ima-

gens aéreas foi executado utilizando o “Drone 
Agrícola” modelo Phantom 2 Vision Plus (Figu-
ra 3) no modo de controle manual, e o voo foi 
realizado com uma altura pré-determinada de 
300 metros de altura gerando fotos sequen-
cias da área indicada.

Com a escolha do modo de controle ma-
nual foi tirado uma maior quantidade de fotos 
mas sem o recobrimento lateral e longitudinal-
mente ideais prejudicando o processamento 
das imagens. Foi empregado para demarcar 
a área amostral o Sistema GNSS Trimble RTK 
e o processamento dos dados foi utilizado o 
software de fotogrametria Inpho Trimble.

Foi processado as imagens para a obten-
ção do ortomosaico no software Agisoft PhotoS-
can. Com o ortomosaico pronto foi utilizado o 
software ArcGis onde é feito a Classificação pela 
Máxima Verossimilhança definindo cana-de-
-açúcar e solo como as classes analisadas nas 
imagens. Após feita a classificação é calculado 
as áreas das classes pré-definidas para quan-
tificação total em hectares de cana-de-açúcar 
e solo contida na respectiva imagem (Figura 4).

RESULTADOS - A aplicação do levantamento 
manual procedeu da seguinte forma: para uma 
área de 6,43 ha, foram tomadas 6 amostras e 
identificadas 38 falhas. Isso representa 28,03 
% de falha total.

Como apontado anteriormente a análise 
feita com o VANT não permitiu realizar os mo-
saicos de imagens, assim optou-se pelo uso 
de apenas uma imagem (single image), que 
cobriu 56,35% da área do talhão. A classifica-
ção feita nessa imagem resultou em 68,97% 
de cana-de-açúcar e 31,01% de solo. Consi-
derando que o solo mapeado na imagem inclui 
também a área de carreadores foi necessário 
subtrair a porcentagem de carreadores que é 
de 16,26%. Sendo assim obtêm-se 14,76% 
de solo que consideramos como falhas.

DISCUSSÃO - A diferença apresentada pelos 
resultados, 28,03% manual e 14,76% com 
VANT é devido a amostragem manual ser sim-
ples e os dados encontrados ser extrapolado 
para o hectare. Pelo fato de o levantamento com 
VANT ser feito em área abrangente, obtêm-se 
uma maior precisão pois visualizamos a área 
real e desconsideramos a área dos carreadores, 
da cana-de-açúcar e considerando o restante 
como falha, mas salientando que ao perder o 

“time” do imageamento pode-se haver um sombreamento do solo prejudicando o resultado 
real.

Os resultados obtidos apontam que o uso dessa tecnologia para o mapeamento total 
da área só é eficiente em pequenos talhões. Em grandes áreas, uma alternativa seria fazer 
amostragens dentro dos talhões por um caminho diagonal, buscando uma boa repre-
sentatividade da área, no entanto, o controle manual do modelo de drone utilizado nesse 
trabalho prejudica a tomada de fotos sequenciais adequadas para a definição de mosai-
cos de imagens para o processamento de análises precisas, pois não faz o recobrimento 
lateral e longitudinal necessário para a geração de mosaico de imagens.

CONCLUSÕES - A metodologia testada 
mostrou-se promissora, mas a tecnologia 
utilizada apresentou limitações para a 
geração e processamento de imagens. A 
alternativa indicada é utilizá-lo para fins 
de amostragens, tomando imagens úni-
cas (single image) e não pares sobrepos-
tos, cobrindo áreas aleatórias com fins de 
amostragem e análise estatística. Aplica-
ções mais promissoras poderá advir do 
uso de tecnologias mais sofisticadas que 
permitem a realização de planos de voos, 
pontos de controle e georreferenciamen-
to automático de imagens.
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Figura 2 - Imagem da área experimental com 90 dias após o plantio

Figura 3 - “Drone Agrícola” utilizado para a amostragem

Figura 4 - Imagem de área classificada com as classes solo e cana-de-açúcar
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Conselheiros Titulares
Ananias Soares de Almeida
Luciano Saraiva Gonçalves Souza
Rodrigo Otávio de Castro Viglioni

Diretoria Executiva
Presidente: Carlos Roberto Alves 
Vice-Presidente: Ely Avelino
Diretor Administrativo: Márcio José Rodrigues
Diretor Administrativo Adjunto: Reginaldo Evangelista Dias
Diretor Financeiro: Fábio Antônio Ferreira Cota (Licenciado)
Diretora Financeira Adjunta: Graciele Mendes Trindade
Diretor Jurídico: Marcos de Sousa

Delegados Regionais
Delegado Regional Norte e Noroeste de Minas: Tarciso Teixeira de Lacerda Junior
Delegado Regional Leste de Minas / Zona da Mata: José Antônio dos Reis
Delegado Regional Sul de Minas: Rogério Araújo Pereira

Conselheiros Suplentes
Adriano Garcia de Souza 
Luciano Marcial da Silva
Wilson Soares da Silva

Contribuição Sindical
Os recursos financeiros obtidos com o tributo obrigatório 
fortalecem a categoria dos técnicos.agrícolas

A contribuição sindical, também chamada de im-
posto sindical, é um tributo criado por Lei Federal, 
devido por todos os trabalhadores, inclusive os 

profissionais liberais (técnicos, engenheiros, tecnólogos, 
etc.). Assim, os profissionais técnicos agrícolas, indepen-
dentemente de serem associados ao sindicato ou não, 
devem pagar anualmente esta contribuição.

Dessa forma, os profissionais que não contribuírem 
até o dia 28/02/2016, as empresas onde trabalham efe-
tivarão o desconto da contribuição no valor de um dia de 
trabalho na folha de pagamento do mês de março/2016. 
A maioria das empresas, infelizmente, destina o paga-
mento em favor de outros sindicatos que não tem com-
promisso específico com a categoria dos técnicos.

No caso dos técnicos agrícolas, já que são profissio-
nais liberais, o valor da contribuição sindical é fixado pela 
própria categoria. Assim, em assembleia geral, o Sinta-
mig fixou o valor da contribuição sindical para o exercício 
do ano 2016 em R$ 80,00. Cada Técnico deverá pagar 
e entregar uma cópia da guia, acompanhada também 

de cópia do recibo de pagamento ao setor de recursos 
humanos de sua empresa, solicitando que não seja des-
contado na folha de pagamento.

“Como o funcionário é obrigado por Lei a pagar, 
é melhor direcionar o valor para o seu Sindicato, para 
fortalecer a categoria”, afirma o presidente do Sintamig, 
técnico agrícola Carlos Roberto Alves. Segundo ele, com 
o aporte desses recursos financeiros, é possível prestar 
uma melhor assistência aos técnicos agrícolas, agindo 
com mais energia e determinação nas lutas da profissão, 
ampliando as ações na defesa das atribuições profissio-
nais e ainda na contratação de advogados para defender 
nossas causas, pisos salarial, entre outros.

A partir dos recursos financeiros da contribuição 
sindical, o Sintamig já conquistou diversos benefícios em 
prol dos técnicos agrícolas como o licenciamento am-
biental; projetos de crédito rural; prescrição do receituá-
rio agronômico; responsabilidade técnica das empresas; 
conquista do decreto 4.560/2002; georreferenciamento; 
topografia; laudos; perícias, etc. 

PRAZO PARA PAGAMENTO: 28/02/2016
Valor: R$ 80,00
Há duas formas de emissão da guia: 
• No caso dos profissionais com cadastro atualiza-

do no sindicato, o Sintamig envia a guia para o 
profissional, por e-mail ou pelo correio;

• Caso o profissional não receba a guia, poderá 
entrar no site do Sintamig (www.sintamig.com.br) 
e emiti-la.

O pagamento poderá ser realizado de preferência 
na Caixa Econômica Federal, mas também pode ser 
nas lotéricas ou outros bancos.

QUEM DEVE PAGAR?
Todos os técnicos agrícolas, independentemente da 
função que exerce na empresa em que trabalha: 
técnicos agrícolas assalariados; técnicos agrícolas 
autônomos; técnicos agrícolas proprietários de 
negócios (empresas).

DISTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
• Destinação dos recursos:
• Governo Federal - 10%
• Central Sindical - 10%
• Confederação Nacional - 5%
• Fenata - 15% 
• Sintamig - 60%

Veja como preencher a Guia de Recolhimento 
de Contribuição Sindical (G.R.C.S.)
1º PASSO: Entrar no site www.sintamig.com.br.
2º PASSO: escolher o serviço no menu ao lado 
esquerdo do site e clique Contribuição Sindical 
(G.R.C.S)
3º PASSO: “Preencha os campos abaixo:”.

1. Exercício: 2016 - (Obs.: Até o dia 
31/12/2015, a data estará travada e vincu-
lada ao ano de 2015)

2. Vencimento: 28/02/2016
3. Valor (individual): R$ 80,00 - (Obs.: até 

31/12/2015 prevalece o valor de R$ 74,00, 
já que se trata do exercício 2015);

4. Categoria: escolher e clicar se é empregado, 
profissional liberal, autônomo, ou patronal/
empregador. 

5. Inserir os dados do contribuinte Se pessoa 
física ou os da Empresa se for patronal; 

6. No campo CNAE, inserir verificando no link o 
código correspondente à atividade; 

7. Preencher os dados do contribuinte;
8. Clique em gerar Guia;

Para mais informações entre em contato por 
meio do e-mail: sintamig@sintamig.com.br ou 
pelo telefone (31) 3291 8123.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO 2016

Contribuição 
Sindical não é 
anuidade de 
Associados. A 
primeira é um 
tributo devido 
por todos os 
trabalhadores. 
A segunda é 
uma obrigação 
restrita aos 
Associados do 
Sindicato. 
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