
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão 
 
 

Ata da Primeira Reunião da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. 
 

Local: Ribeirão Preto / SP, dia 25 de setembro de 2012, das 18:00 ás 20:00 horas, realizada 
durante a programação do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão – ConBAP 2012. 

 
O Coordenador Fabrício Vieira Juntolli, deu início a Primeira Reunião da Comissão 
Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), após a oficialização governamental. 
Agradeceu a participação das representações e confirmou sobre a portaria do Ministério da 
Agricultura oficializando o CBAP, em relação às indicações das representações iniciais, 
como a necessidade de atualizações e correções. Informou também sobre o embasamento 
para formação da SECRETARIA EXECUTIVA (SE) da CBAP e o modo de operacionalidade 
da SE. Reforçou que todos os elos representativos do setor de AP estão contemplados e 
que na medida em que aparecerem novas instituições representativas do setor, poderão ser 
incorporadas à CBAP, até completar 15 instituições representativas. Alguns setores da AP 
ainda não possuem representatividade e a CBAP entende que há a necessidade de 
organizá-los; nesse meio tempo estarão  contemplados como CONVIDADOS ESPECIAIS. 
Explicou que o foco principal da SE da CBAP é representar todo o setor de AP, captar, 
receber, filtrar e identificar as demandas do setor que representam, para a formação de 
políticas públicas para o setor. 
 
Dando seguimento, o primeiro Presidente da CBAP José Paulo Molin, indicado pelo 
Ministério da Agricultura, em virtude de seu trabalho e empenho na promoção da Agricultura 
de Precisão (AP) no Brasil, também agradeceu a presença de todos e realizou um breve 
histórico das tratativas para a formação desta Comissão, desde a criação de um grupo de 
trabalho em 2007 e destacou a importância da oficialização da CBAP para todos os setores 
envolvidos com o Setor de AP. Aprovou a proposta de pauta com o plenário da SE e 
prosseguiu com os itens em pauta. 
 

ITENS DE PAUTA: 
 
01 - DIRETRIZES PARA O REGIMENTO INTERNO: 
Foi aprovado pelo plenário da SE a formação do Grupo de Trabalho do Regimento Interno – 
GTRI, para a realização da construção para a Proposta do Regimento Interno. O GTRI foi 
formado pelos representantes da Embrapa (Ricardo Inamasu), do Fórum de Pro Reitores de 
Pós Graduação (Elódio Sebem) e pelo representante da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Carla Gasparim). Com prazo de conclusão em 
novembro de 2012 e apresentação de proposta inicial até a próxima Reunião da SE, sendo 
que o Coordenador Fabrício Vieira Juntolli ficou encarregado de enviar ao GTRI um modelo 
de regimento de outros grupos/comissões. 
 
02 - INDICAÇÃO DOS CONVIDADOS ESPECIAIS PARA COMPOR A SECRETARIA 
EXECUTIVA DA CBAP. 
Ficou identificada a clara da necessidade da representatividade dos Setores de Prestação 
de Serviços e dos Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos Específicos para 
Agricultura de Precisão para compor a SE da CBAP. Sendo assim, para representar o Setor 
de Prestação de Serviços o Coordenador indicou  o Sr. José Alan de Almeida Acosta 
(Drakkar Solos Consultoria) como titular e o Sr. Fernando Martins (Agroexata) como seu 
suplente, considerando que ambos têm  participado e contribuído nas reuniões anteriores do 



Grupo de Trabalho de Agricultura de Precisão e também participaram da criação da CBAP.  
Para representar o Setor de Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos Específicos para 
Agricultura de Precisão foi indicado Sr. Márcio Albuquerque (Falker Automação Agrícola) 
como titular e o Sr. Gustavo Raposo (Arvus Tecnologia) como seu suplente. A indicação de 
ambas representações foi aprovada por unanimidade pelo plenário da SE .  
 
Outras representações solicitaram a participação na SE da CBAP, porém para a SE não 
tomar decisões precipitadas as solicitações de novos integrantes ficaram para ser colocado 
em pauta na próxima reunião. As representações foram: Federação Brasileira de Plantio 
Direto na Palha (FEBRAPDP), Laboratórios Analíticos de Solo (Sem Associação Formada) e 
Fundações de Pesquisa Privadas. 
 
03 - CRIAÇÃO DO SITE 
Foi deliberado e aprovado pelo plenário a necessidade sobre a criação do Site da CBAP, 
visto a importância e a necessidade da divulgação das  informações do setor. O coordenador 
informou a existência do link de AP no site do MAPA - www.agricultura.gov.br e a dificuldade 
de localizá-lo. Ficou definido a utilização deste link em primeiro momento para abastecer 
com informações básicas sobre o setor na forma de uma Plataforma de informações sobre 
os trabalho CBAP e os membros solicitaram maior visibilidade do link na página do MAPA. 
 
04 - ANÁLISE DE DEMANDAS E PROPOSTAS PARA A CBAP. 
Ficou aprovado que todos os representantes de cada setor enviarão as demandas por meio 
eletrônico, que serão filtradas, selecionadas e organizadas conforme o setor pelo 
Coordenador da CBAP e, após serão enviadas ao Presidente para conhecimento e 
providências. A sugestão do representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário -  MDA  
“Marco Antonio Viana Leite” para a organização das demandas por  Grandes Temas, como a 
Geração e Transferência de Tecnologia, Linhas de Crédito, Normativas Técnicas para 
Utilização foi pertinente e oportuna e estará sendo organizada à medida do envio das 
demandas pelos Membros desta Comissão.   
 
5 - DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGICAS PARA PESQUISA DE ADOÇÃO DA AP. 
O coordenador informou que existe em trâmite e análise no MAPA, um processo para 
liberação de recursos com chances de aprovação para a contratação de empresa privada 
para a realização do levantamento estatístico e para a criação do Site para o Setor. Após 
análise das demandas ficou definido que é possível o desmembramento do item que trata da 
geração de dados estatísticos sobre AP em duas grandes atividades. 

1. Uma deve tratar do perfil de adoção de práticas de AP por parte dos agricultores  
2. E a outra deve tratar da organização e divulgação dos dados de parte da indústria e 

distribuidores de produtos e equipamentos de AP.  
 
Foi o criado o Grupo de Trabalho de Estatísticas de Mercado - GTEM para organizar o 
levantamento estatístico de máquinas e equipamentos agrícolas relacionados à AP que são 
comercializados pelas indústrias. O GTEM foi formado pelos representantes da ANFAVEA 
(Tiago Oliveira, Carla Gasparim), ABIMAQ (Fabio P. Torres), Setor de Prestação de Serviços 
e dos Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos,(Alan Acosta, Fernando Martins, Márcio 
Albuquerque e Gustavo Raposo). Foi deliberado sobre a possibilidade da padronização dos 
dados com a geração de uma chave de classificação desses produtos e a disponibilização 
das suas quantidades  comercializadas pela indústria 
 
A SE foi informada que o IBOPE realizou uma pesquisa de AP a pedido de uma empresa e 
que não foi divulgada. A Coordenação propôs entrar em contato para verificar a informação 
e a possibilidade de adquirir as informações. A CBAP necessita definir o tipo do questionário 
a ser realizado para caracterizar o nível de adoção de práticas de AP para então orientar a  
empresa que realizará o levantamento estatístico. Ricardo Inamasu e José Paulo Molin se 
prontificaram em trocar informações sobre as experiências já acumuladas em questionários 



já existentes, a fim de analisar as informações, filtrá-las e disponibilizarem para a CBAP. 
Ficou estabelecido o prazo de conclusão em novembro de 2012 e apresentação na próxima 
reunião. 
 
 
06 - PRÓXIMA REUNIÃO 
A próxima reunião da CBAP ficou agendada para o dia 03 de dezembro de 2012 em 
Campinas/SP, sendo o Coordenador responsável em informar os membros o local, horário e 
período conforme os horários de vôos e disponibilidade de local.  
 

Participantes da reunião: 

INSTITUIÇÃO SIGLA NOME E-MAIL 
Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz ESALQ/USP José Paulo Molim         

(Presidente) jpmolin@usp.br 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento MAPA Fabrício Vieira Juntolli    

(Secretário)    fabricio.juntolli@agricultura.gov.br 

Ministério do 
Desenvolvimento Agrário MDA Marco Antônio Viana 

Leite marco.leite@mda.gov.br  

Associação Brasileira de 
Engenharia Agrícola SBEA 

José Paulo Molin jpmolin@usp.br 

Paulo Sérgio Graziano 
Magalhães graziano@feagri.unicamp.br 

Associação Brasileira dos 
Engenheiros Agrícolas ABEAG Daniel Marçal de 

Queiroz 
queiroz@ufv.br                                          
dmqueiroz@gmail.com 

Associação Nacional dos 
Fabricantes de veículos 
Automotores. 

ANFAVEA 
Tiago Oliveira oliveiratiago@johndeere.com 

Carla Gasparim carla.gasparin@agcocorp 

Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

Embrapa Ricardo Yassushi 
Inamasu 

ricardo@cnpdia.embrapa.br 

Organização das 
Cooperativas Brasileiras OCB 

Carlos César 
Evangelhista de 
Menezes 

carlosmenezes@comigo.com.br 

Gelson Melo de Lima glima@cotrijal.com.br 

Fórum de Pró-Reitores de 
Pós-Graduação e Pesquisa  PRPGP 

Elódio Sebem elodiosebem@politecnico.ufsm.br 

Jakson Ernani Fiorin jafiorin@unicruz.edu.br; 
jacksonfiorin@yahoo.com.br 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural SENAR Victor Rodrigues Ferreira victor.ferreira@senar.org.br 

Abimaq ABIMAQ 

 Fabiano Maurício 
Tabaldi tabaldi@stara.com.br 

Fabio P Torres fabiotorres@jacto.com.br 

Empresas prestadoras de 
Serviços em AP  EPSAP Alan Acosta alan@drakkarsolos.com.br 

 
 

Relator: 
 

Fabrício Vieira Juntolli 



Coordenador da CBAP 


