
área de Eletrônica de Potência do cur
so de Engenharia Elétrica, foi de ape
nas R$ 6 mil. Eles decidiram tentar a 
sorte como empreendedores durante 
o mestrado. Não receberam qualquer 
tipo de financiamento. Apenas o in
centivo, entre 1992 e 1994, de duas 
bolsas RHAI para dois técnicos con
tratados. Hoje, os dois estão entre os 
35 funcionários da empresa que fatu
rou R$ 2,5 milhões em 1999 e prevê 
faturar R$ 3,5 milhões este ano. 

Outro foco - A Cebra produz fontes 
de alimentação elétrica chaveadas 
para as áreas de telecomunicações, 
automação bancária e comercial. En
tre seus clientes estão grandes empre
sas como Siemens, Intelbrás, IBM, 
Itautec, Olivetti e Bematec. "Nossa 
intenção quando entramos na incu
badora era fabricar fontes de compu
tadores, mas hoje elas podem ser en
contradas por R$ 35,00 em qualquer 
lojinha de informática. Por isso redi
recionamos o nosso foco e passamos 
a produzir, sob encomenda, fontes es
peciais, com mais conhecimento tec
nológico agregado': explica Alexandre 
da Cunha, de 36 anos, um dos quatro 
sócios da Cebra. "Procuramos nichos 
de mercado que precisem de produ
tos especiais, produzidos em peque
na escala", revela. 

Certamente muitos casos de su
cesso estão presentes na história des
se tipo de condomínio empresarial, 
com prevalência acadêmica, surgido 
na década de 50 nos Estados Unidos 
e na Europa. Os mais famosos são as 
empresas de informática do Vale do 
Silício, na Califórnia, e as de eletrôni
ca de Boston, formadas por profis
sionais vindos do Massachusetts Ins
titute of Technology (MIT). Hoje, 
existem cerca de mil incubadoras es
palhadas pelo mundo. Pouco mais de 
SOO ficam nos Estados Unidos. Ago
ra, chegou a vez de as incubadoras 
ganharem espaço no Brasil. • 

*Colab o r ar am: W AGNER DE O LI VEIRA (RJ), 

SI LVANA PISAN I (SC) , RODRIGO CAETANO (DF) 

E L UCAS ECHIMENCO ( São Ca rlos ) 
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TECNOLOGIA 

AGRONOMIA 

Na sintonia do tempo 

Aparelho controla 
umidade e permite uso 
correto de agrotóxicos 

Dois engenheiros, um agrônomo 
e outro eletrônico, uniram-se 

num projeto que protege plantações 
e o meio ambiente: um equipamento 
que prevê ataques de fungos e a con
seqüente doença das folhas, serve para 
qualquer cultura tropical e reduz dras-

ticamente o uso de agrotóxicos. Fábio 
Valadão, em sua pequena empresa de 
Campinas, a Microdesign Informáti
ca, desenvolveu o projeto Equipa
mento para Previsão de Doenças Fún
gicas em Vegetais, e Nilson Villa Nova, 
professor da Escola Superior de Agri
cultura Luís de Queiroz (Esalq), de 
Piracicaba, coordenou o trabalho 
que é financiado pelo Programa de 
Inovação Tecnológica em Pequenas 
Empresas (PIPE), da FAPESP. 

O aparelho reduz os gastos com 
fungicidas para até um terço do total 

- o que, dependendo da 
cultura, equivale a até 
25% dos custos de pro
dução. Também indica 
o momento adequado 
de pulverizar a lavoura 
e o número de aplica
ções. Além de tudo, o uso 
do defensivo na medida 
certa evita excessos na 
contaminação das plan
tas, do meio ambiente, 
bem como da pessoa 
que faz a aplicação do 
veneno e dos consumi
dores do produto. 

Os pesquisadores 
explicam que o poten
cial de infestação de do
enças fúngicas é direta
mente proporcional ao 
número de horas que a 
água fica sobre as folhas. 
E está sempre associado 
a temperaturas eleva
das, e a índices altos de 
umidade relativa do ar e 
de chuvas, que contri
buem para manter as 
plantações molhadas. 

Em geral, o agricul
tor resolve pulverizar as 
plantas simplesmente 
porque nota que elas fi-

Painel solar mantém bateria e sensores do equipamento cam molhadas por mui-



to tempo. O equipamento, que opera 
como uma estação de alerta sanitá
rio, evita essa tomada de decisão sem 
critério científico. Para isso, é dotado 
de um sistema de previsão da ocor
rência de fungos numa cultura, que 
funciona por meio do processamen
to de dados meteorológicos. 

Painel solar - Chamado de Equipa
mento de Previsão de Doenças Fún
gicas (EPF System), ele tem raio de 
ação variável, dependendo da topo-

A arquitetura do equipamento, por 
meio de suas interfaces, permite que as 
informações dos sensores agrometeo
rológicos possam ser coletadas em até 
30 pontos diferentes. Além da coleta 
ser disponibilizada por um sistema 
de rádio de forma automática, existe 
ainda uma pulseira com um botão 
metálico que necessita apenas ser en
costado no EPF para a coleta dos da
dos. Depois, todas as informações 
são armazenadas e processadas num 
computador do agricultor, de onde é 

Vi lia Nova e Valadão: alta precisão, custo baixo e software para cada cultura 

grafia do terreno. Nas áreas planas, a 
amplitude de monitoração pode 
atingir 10 hectares. Em qualquer si
tuação, ele dispensa a energia elétri
ca. O EPF é alimentado por meio de 
baterias de 6 volts, que são carregadas 
por um painel solar. 

Todas as informações são coleta
das pelo aparelho por meio de um 
conjunto de sensores acoplados a um 
microprocessador, que processa e in
dica em um visor ou por um tipo de 
interface de coleta (rádio ou coleto
res eletrônicos) a possibilidade de in
festação da doença e do grau de seve
ridade esperado. Os sensores medem 
as temperaturas máxima, mínima e 
média de um período, a umidade re
lativa do ar, o índice de chuvas, além 
da intensidade e a duração do perío
do de molhamento foliar. 

possível elaborar um relatório que 
serve para analisar e programar, com 
facilidade, os momentos mais ade
quados para a pulverização. 

Existem no país outros equipa
mentos de previsão de doenças vege
tais, na maioria importados. São ca
ros - as configurações básicas custam 
de US$ 3 a US$ 5 mil nos países de 
origem e chegam ao Brasil pelo dobro 
-,não contam com assistência técni
ca aqui e sua manutenção é difícil. 

"Esses aparelhos': acrescenta Vala
dão, "também não fornecem ao usuá
rio comum uma informação simples e 
clara que o ajude a decidir, porque são 
destinados mais ao uso na área cien
tífica. Não possuem display gráfico e, 
como os dados são registrados de for
ma 'empilhada', exigem prévio conhe
cimento das grandezas monitoradas e 

de seu peso no resultado final, o que 
dificulta o manuseio pelo agricultor." 

Tecnologia nacional- Já o equipamen
to da Microdesign, segundo Valadão 
"está adaptado às condições tropicais e 
à realidade agrícola brasileira': Ele reve
la que só três componentes do equipa
mento- transdutor de umidade relati
va (capta as informações e transforma 
em grandeza elétrica), pluviômetro 
(mede a quantidade de chuva) e caixa 
do abrigo do termohigrômetro (mede 
a umidade relativa do ar e temperatura) 
- são importados, porque são produ
zidos em escala mundial, com preços 
compatíveis e boa qualidade. O res
tante é fruto da tecnologia nacional. 

A equipe da Microdesign desenvol
veu os circuitos eletrônicos utilizados 
nos sensores do molhamento foliar e 
os do termohigrômetro, pois os con
vencionais existentes no mercado não 
atendiam às especificações do proje
to- alta precisão, repetibilidade, con
fiabilidade, custo baixo e possibilidade 
de conexão em rede. A empresa tam
bém desenvolveu o software embutido 
no microprocessador (firmware), on
de todos os processamentos de sinais 
matemáticos foram incorporados. 

O equipamento está em fase de 
acabamento. Depois de testados os 
sensores e o sistema de aquisição dos 
dados, começaram os testes de cam
po. Valadão revela: "Estamos encami
nhando 20 protótipos para centros 
de pesquisa como o Instituto Agro
nômico de Campinas (IAC), a Esalq e 
a Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) de Jaboticabal, que farão tes
tes de fitopatologia para verificar o 
desempenho do equipamento e par
ticularmente dos sensores, para saber 
se há necessidade ou não de alguma 
modificação no modo de operação 
deles, para adequá-los a alguma con
dição mais específica, como a manei
ra de integração dos sinais, ou mes
mo para otimizar ou tornar mais 
prática a aplicação de campo e, assim, 
aperfeiçoar o uso do aparelho". 

Participação científica - Para Valadão, 
os convênios entre sua empresa e a 
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área científica são fundamentais para 
o estabelecimento dos parâmetros 
confiáveis nos algoritmos (conjunto 
de regras bem definidas para solução 
de problemas com número finito de 
etapas) de prevenção específicos para 
cada cultura. Isso é importante por
que os algoritmos variam conforme a 
cultura. "No nosso projeto", acrescen
ta Villa Nova, "o algoritmo de alerta 

estará disponível até o início de 2001. 
O agricultor poderá comprá-lo numa 
rede de revendas autorizadas, que te
rão técnicos treinados para instalar e 
fazer a manutenção. Poderá ser adqui
rido em operações de leasing, via Ban
co do Brasil ou Caixa Econômica Fe
deral: o usuário paga uma prestação 
mensal, recebe assistência técnica e 
ao fim de 24 meses fica com o apare

motobomba e válvulas de controle 
hidráulico). 

Esses aparelhos foram lançados 
no mercado e já estão à venda. Trata
se de uma receita importante para o 
faturamento médio mensal de R$ 20 
mil da Microdesign, uma empresa 
com apenas três empregados que 
produz e vende 12 produtos. 

tem uma fórmula específica 
para cada cultura, que rela
ciona a temperatura, a umi
dade e dá o grau de severida
de de ataque da doença. Se 
em determinada cultura a 

" . - lho. Além dis
so, paga o soft
ware de cada 

Fundada em 1984, a empresa con
centrou-se em informática e apare
lhos eletrônicos de uso agrícola. Vala
dão desenvolveu, por exemplo, um 

planta fica molhada 20 ho-
ras, por exemplo, a uma 
temperatura média de 18 
graus centígrados, ela estará 
sujeita a uma infestação fún
gica grave." 

O equipamento na con
cepção atual, com quatro ti
pos de sensores e destinado 
a funcionar numa área pla
na, tem o seu custo estimado 
entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil 
(ou deUS$ 1,8 a US$ 2 mil), 
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cultura, no valor de 
cerca de R$ 500. 

O financiamen
to da FAPESP já 
foi empregado no 
desenvolvimento da 

Sensor de molhamento 
de folhas, à esquerda, 
e o termohigrômetro 
que mede a umidade 
relativa do ar e a 
temperatura ambiente 

• 

sistema de automação, 
por controle remoto, de 
pivôs centrais de irriga
ção e um sensor para 
monitoramento de pas
sagem de grãos em plan
tadeiras, com o qual 
conquistou o Prêmio 
Governador do Estado 
no 18° Concurso Nacio
nal do Invento Brasilei
ro, em 1990. Em 1994, 
um produtor de tomate 
lhe falou dos problemas 
que tinha com a pulve
rização da plantação e 
queixou-se de gastar mui
to dinheiro com veneno, 
muitas vezes, desperdiça
do quanto aplicado antes 
das chuvas. Então o enge-

nheiro começou a pesqm-

pode monitorar 10 hectares e ser usa
do para qualquer cultura, desde que 
configurado com o software corres
pondente. A forma de leitura das in
formações também vai influir no preço 
do aparelho. A simples visualização das 
informações no visor do equipamen
to ou a captação por meio da pulseira 
com botão vai deixar o EPF System 
mais barato. Já com a adaptação para 
um sistema de radiotransmissor, que le
va as informações diretamente ao com
putador do agricultor, haverá um au
mento de R$ 2,5 mil nos custos. 

mecânica, na compra de instrumen
tos de laboratório e na montagem dos 
protótipos que vão para os centros de 
pesquisa, onde devem ficar em testes 
por seis meses. Esses centros recebe
rão royalties pelo trabalho que levar 
ao aperfeiçoamento das soluções ne
cessárias para cada cultura. 

sar seu novo invento. • 

O equipamento processa e prepa
ra as informações agrometeorológi
cas, faz os cálculos baseados nos algo
ritmos instalados e responde se 
haverá ou não ocorrência de doen
ças, bem como o grau de severidade 
da infestação. A partir daí, o agricul
tor calcula a dosagem da pulveriza
ção, conforme critérios definidos por 
um fitopatologista. 

Valadão pretende patentear o equi
pamento antifungo e calcula que ele 
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Subprodutos - O projeto não se esgo
tou no equipamento para previsão 
de doenças fúngicas: teve como sub
produtos uma série de aparelhos 
controladores para serem usados em 
estufas, ambientes internos, filtros de 
lavagem (retrolavagem e lavagem em 
irrigação localizada), mesas-balanças 
de viveiros (indicam os períodos cor
retos de irrigação) e conjuntos bom
ba-válvula (permitem sincronizar 

PERFIS: 

• NILSON AUGUSTO VILLA NOVA, 67 
anos, é engenheiro agrônomo for
mado na Esalq, de Piracicaba, onde 
também fez doutorado em Agro
meteorologia. É professor associa
do da Universidade de São Paulo 
(USP) na Esalq. 
• FABIO TAVEIRA VALADÃO, 47 anos, 
formou-se em Engenheira Eletrô
nica e de Telecomunicações na Fa
culdade de Engenharia Elétrica da 
Universidade Estadual de Campi
nas (Unicamp ). 
Projeto: Equipamento para Previsão 
de Doenças Fúngicas em Vegetais 
Investimento: R$98.277,20 


