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Premissas

Nenhum sistema é melhor do que o 

humano que vai manejá-lo.

Segure a água onde ela cai.
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OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020

Fonte: RODRIGUES, 2018







Problema
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Lógica ou crítica

A lógica ou crítica ensina o modo de 

saber.

Lógica = como a mente projeta.

Crítica = como a mente julga



Lógica ou crítica

Modo de saber implica dois aspectos:

- Proceder correto com os primeiros 

princípios da mente;

- As conclusões ou os juízos devem 

ser conforme aos objetos.



Estados mentais

1. Ignorância

2. Dúvida

3. Suspeita

4. Opinião

5. Certeza

6. Juízo



Fonte: Vidor, Alécio. O fundamento da ciência. 2018. p. 65

Tal como o indivíduo é,

assim ele vê, assim ele julga.



Capital humano

Capacidades, conhecimentos, 

competências e atributos de 

personalidade que favorecem o trabalho 

de modo a produzir valor econômico. 

Atributos adquiridos por meio da 

educação, perícia e experiência.

Tecnologia

Receita para uma prática. 



Capital humano

Nome completo e município.

Formação, universidade, ano.

Anos de atuação profissional e na empresa.

O que mais faz na atividade profissional?



Fonte: Vidor, Alécio. O fundamento da ciência. 2018. p. 65

Os objetos de mantêm em

indiferença diante do modo

como cada indivíduo o percebe.



Fonte: Vidor, Alécio. O fundamento da ciência. 2018. p. 65

Eu conheço até aquele tanto que

percebo do que acontece em

mim.



Querer, mediante uma

consciência inexata, resolver o

mais (= a sociedade) sem antes

resolver o menos (= a própria

pessoa) é pretender saber sem

cultivar a competência.
(Vidor, 2014. Opinião ou ciência)



“O homem aprende como ver o

mundo pelos discursos que

assimila e, na maior parte das

vezes, reproduz esses discursos

em sua fala”
(FIORIN, 1988)



A ciência de ensinar os adultos

GORGA, Guida. Relatório-visita. 24-26jun15. Curso: Capacitação na cadeia produtiva de cereais de inverno. Embrapa Trigo (Documento interno).



É preciso aperfeiçoar a ciência 

da vida juntamente com o 

conhecimento tecnológico 

(...). 

Se a tecnologia estiver num 

patamar maior que a ciência 

da vida, pode atrapalhar o 

bem da vida. (Vidor, 2014)



Dada uma situação, determina-

se um só ponto otimal que a

resolve, e colher

constantemente este ponto é

o máximo da inteligência.
(Meneghetti, 2004).
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Manejo de águas superficiais







Modelo de tela para inserção de 

conteúdo



Sarandi – RS

Estudo de caso: aplicação dos 

conceitos e preceitos da agricultura 

conservacionista



Autoria slide: Fernanda Falcão



Autoria slide: Fernanda Falcão



PLATAFORMA DE 35 PÉS 



PLATAFORMA DE 20 PÉS 



Operacionalmente a semeadura e a colheita em nível são feitas 
com maior eficiência do que “morro acima e morro abaixo em linha 

reta’’;

SOLO: Conservar para sobreviver.





A semeadura em nível com facão sulcador produz micro terraços 
que melhoram muito a infiltração das águas da chuva, diferente do 
“morro acima e morro abaixo” que aumenta o fluxo e velocidade 

das águas;

SOLO: Conservar para sobreviver.



A semeadura em nível apresenta menor variação na dose aplicada 
de fertilizantes quando comparada com o “SUBINDO” ou 

“DESCENDO”; 
Agricultura de Precisão?

SOLO: Conservar para sobreviver.
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A colheita em nível, com sistemas de auto nivelamento de peneiras, 
é mais eficiente do que no “morro acima e morro abaixo”.

SOLO: Conservar para sobreviver.











ROTAÇÃO DE CULTURAS

CANOLA???

MILHO???

TRIGO

SOJA
AVEIA BRANCA

SOJA



Manutenção terraços 2008



APLICAÇÃO DE CALCÁRIO: QUALIDADE



A semeadura em nível com facão sulcador produz 

micro terraços que melhoram a infiltração das águas 

da chuva, diferente do “morro acima e morro abaixo” 

que aumenta o fluxo e velocidade das águas;

Autoria slide: adaptado de Fernanda Falcão



MANEJO DE SOLO & FERTILIDADE

Raiz

Terraços

H2O MO, P,  K

+ +Acidez +

RG & Nodulação (N)

+

Autor do slide:Escosteguy, 2015



INFORMAÇÕES DA LAVOURA

PD: 1982, Práticas conservacionistas (4 anos sem milho),

60 % argila, Resteva de aveia branca

TS: Fipronil, Co + Mo, Inoculante Rizoliq Rizobacter (2

doses), M5917 IPRO

NPK: 300 kg/ha (0-20-27)

Roundup Ultra (1,62 kg/ha – 150 L)

Seca: 30 D + 7 mm + 45 D + > 40 0C (2 semanas)

Autor do slide:Escosteguy, 2015



AMOSTRAGEM DE SOLO E PLANTA

(Novembro/13 até a colheita/14)

Autor do slide: Escosteguy, 2015



VALORES DE pH, RG, NODULAÇÃO

Camada pH H2O Camada pH H2O

cm cm

0 - 1 6,2 0 - 5 5,3

1 - 2 5,3

2 - 5 5,2

5 - 10 4,5

Ponto RG (13%)

kg/ha

22 3.054

33 3.397

45 3.328

55 3.623

64 3.885

Média 3.458
Autor do slide:Escosteguy, 2015



Autoria slide: Fernanda Falcão





DESAFIO

Segure a água onde ela cai

- Diversificação de cultura

- Plantio em contorno

- Terraço





DIVERSIFICAÇÃO

COLHER-SEMEAR

RAÍZ

BIOLOGIA

MECÂNICA

NUTRIENTES

PALHA

FERTILIDADE



Grato pela atenção

Contato: jorge.lemainski@embrapa.br


