
CONCLUSÕES 

O crescimento populacional de Rondônia foi muito superior ao do país no 

período entre 1980 e 1991: 7,89% a.a., sendo o nacional 1, 93% a.a. para o 

mesmo período. Nos anos 80 o Estado de Rondônia destacou-se no processo 

migratório nacional, com um aumento de população superior a 250 mil pessoas. 

No período 1991 a 1996, houve redução da taxa de crescimento, para 1,68% a.a., 

e da diferença sobre a taxa nacional, 1,36% a.a., o que se justifica em parte pelo 

esgotamento da fronteira agrícola. Em Rondônia, 62% da população habitava 

áreas urbanas, mas 25 municípios possuíam grau de urbanização inferior a 50%. 

A maioria dos municípios do Estado, 24 de um total de 40, podia ser 

considerada de pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes, e abrigava 

21,42% da população total do Estado. Em 1996, os dois maiores municípios eram 

Porto Velho (capital do Estado) com 294.227 mil habitantes e Ji-Paraná com 

95.356 mil habitantes. A capital possuía grau de urbanização de 81% e Ji-Paraná 

84,72%. Em termos populacionais, também eram importantes os municípios de 

Cacoal, Ariquemes e Ouro Preto do Oeste, todos com população de mais de 50 

mil habitantes e grau de urbanização acima de 50%. 

Ao se planejar a oferta de educação profissionalizante no Estado de Rondônia, 

devem ser consideradas as particularidades de outras características 

socioeconômicas do Estado. 

A economia rondoniense é baseada no extrativismo vegetal e na agropecuária. 

A mineração de cassiterita e o garimpo de ouro, que já foram importantes na 

economia estadual, estão estabilizados e atualmente prospera a exploração de 

pedras ornamentais (granito). Também o ecoturismo tem se desenvolvido na 

região.  

O setor primário é um dos alicerces da economia rondoniense. A agricultura no 

Estado desenvolveu-se com a chegada dos imigrantes a partir do final dos anos 

70 e início de 80, com características de subsistência. Os principais produtos 

agrícolas são arroz, feijão, milho, mandioca, café e cacau. Em meados de 1980, a 

agropecuária fixou-se na região sul do Estado, tendo como um dos principais 



pontos de partida os sistemas de criação em estabelecimentos de médio porte 

localizados originariamente em áreas do município de Pimenta Bueno, incluindo 

partes da Gleba de Corumbiara e de Espigão d'Oeste.  

Atualmente, o governo do Estado procura desenvolver a agroindústria para 

agregar valor à produção agrícola, aproveitando a oferta de matéria-prima e o 

grande contigente de mão-de-obra disponível em razão da recente diminuição das 

atividades de extração mineral (garimpos de ouro e de cassiterita). O Estado criou 

o zoneamento socioeconômico-ecológico, que originou o Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia (Planafloro). O Plano subdivide o Estado em várias zonas 

socioeconômicas e ecológicas, conforme a aptidão de cada uma, preservando 

atividades existentes.  

Com relação à pecuária, Rondônia destaca-se como o segundo criador na 

Região Norte, com um rebanho estimado em 4.440.967 cabeças. É uma pecuária 

extensiva, cujos pastos alcançaram, em 1985, aproximadamente dois milhões de 

hectares na Amazônia1 e, a partir do desenvolvimento da pecuária, existem hoje 

em Rondônia diversos frigoríficos.  

Como conseqüência dessa atividade, a bacia leiteira também se expandiu, 

alcançando bom nível de especialização. O Estado dispõe de 44 indústrias de 

laticínios de grande, médio e pequeno portes, que abastecem o mercado interno 

de Manaus, incluindo uma empresa de grande porte como a Parmalat. 

Ainda dentro dos programas de incentivo, o governo estadual lançou a criação 

de pólos agroindustriais distribuídos em diferentes regiões. 

A indústria de Rondônia é incipiente e está baseada em poucos segmentos. O 

principal deles é o beneficiamento da madeira. São as madeireiras que movem o 

comércio e a prestação de serviços no Estado. Há outros segmentos como os de 

produtos alimentícios, construção civil, metalurgia, moveleiro, confecções e 

minerais não-metálicos. 

                                            
1 www.rondonia.ro.gov.br/seplan/seict/conheca-ro.htm 



Uma alternativa para o desenvolvimento do Estado de Rondônia tem sido o 

turismo, em especial o ecoturismo, que é a vocação mais marcante do Estado. Se 

devidamente planejada, essa atividade tem potencial para melhorar a qualidade 

de vida da população local. 

Quanto à estrutura do PIB no Estado, em 1998, o setor agropecuário respondia 

por 18,4% do total, a indústria, por 5,5%, e o setor de serviços, por 77,6%. Em 

1985, a estrutura econômica indicava uma participação relativamente menor do 

setor agropecuário (19,5%) e relativamente maior da indústria (29,4%) e dos 

serviços (55,8%). 

Segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), a população ocupada em atividades não-agrícolas em áreas urbanas de 

Rondônia cresceu 4,4% entre 1992 e 1999. Os ramos de atividade em que a 

população ocupada mais cresceu foram os serviços auxiliares, de prestação de 

serviços e indústria da construção (5,3%). 

Quando analisados os dados primários que resultaram diretamente da visita 

dos pesquisadores da Paer às empresas industriais e de prestação de serviços do 

Estado de Rondônia, foram apuradas informações para aqueles que planejam e 

ofertam educação profissionalizante. 

Com relação à distribuição dos assalariados, a maior parte dos trabalhadores – 

81,9% dos industriários e 73,1% daqueles alocados no setor de serviços – é 

vinculada à atividade principal nas unidades em que trabalha. Outra parcela dos 

trabalhadores (14,0% dos contratados pelas indústrias e 25,0% dos engajados nos 

serviços) está alocada em atividades administrativas e de apoio, e os 

trabalhadores não-assalariados constituem pequena fração do total do pessoal 

ocupado em ambas as atividades. 

Assim, é importante que as instituições de educação profissionalizante, ao 

definir as áreas profissionais para as quais vão planejar e desenvolver cursos, 

incluam também a de gestão, uma vez que os egressos de tais cursos poderão vir 

a se engajar profissionalmente na prestação de apoio administrativo às empresas 



de qualquer um dos setores da economia, bem como nos órgãos da administração 

pública. 

Na área de recursos humanos, foram pesquisadas questões importantes no 

planejamento e na oferta de educação profissionalizante. 

Uma delas, que diz respeito ao nível de escolaridade exigido pelas empresas 

para a contratação de seus funcionários, é essencial para se desenhar os 

currículos de educação profissional, que deverão estar ajustados nas 

competências desenvolvidas na educação básica, seja no ensino fundamental ou 

no ensino médio. 

Ao se examinar os níveis de escolaridade exigidos para contratação, as 

exigências de escolaridade para os candidatos às vagas na área administrativa, 

na categoria de qualificação básica, são sensivelmente superiores às dos 

candidatos ligados à atividade principal, na categoria de qualificação ocupacional 

qualificados; a maior parte das unidades pesquisadas, 62,0% das industriais e 

49,3% das de prestação de serviços, exige dos candidatos a emprego na área 

administrativa o ensino médio concluído, ao passo que dos candidatos a emprego 

qualificados ligados à atividade principal, 37,3% no caso das industriais, exige 

apenas o ensino fundamental completo. Nas unidades de serviços, 29,6% das 

unidades esperam que os trabalhadores qualificados ligados à atividade principal 

possuam também o ensino médio completo. Por outro lado, chama a atenção a 

alta proporção de unidades que não exigem escolaridade para contratação do 

pessoal semiqualificado na indústria (66,9% das unidades). 

Tal fenômeno se explica pela percepção do próprio mercado de trabalho sobre 

as competências profissionais, relacionadas às atividades de apoio administrativo, 

estarem estreitamente relacionadas aos objetivos da educação básica, 

particularmente do ensino médio, que, não por acaso, é justamente o nível de 

escolaridade mais exigido dos candidatos a emprego da categoria de qualificação 

ocupacional administrativo básico. Reiterando-se o que foi dito anteriormente 

sobre a participação dos trabalhadores não-ligados à atividade principal no total do 

pessoal ocupado nas unidades pesquisadas em Rondônia, sugere-se que, ao 



serem programadas as ações de educação profissionalizante para qualificar os 

trabalhadores que prestarão apoio administrativo, sejam ponderados 

criteriosamente os pré-requisitos de escolaridade definidos para os programas a 

serem ofertados, de maneira a adequá-los também aos pré-requisitos praticados 

pelo mercado de trabalho. 

No que diz respeito às exigências feitas pelos empregadores com relação a 

cursos profissionalizantes no momento da contratação de novos funcionários, para 

qualquer um dos dois setores examinados, entre os trabalhadores 

semiqualificados e qualificados ligados à atividade principal, foram privilegiados os 

cursos profissionalizantes de nível básico. Os cursos de curta duração revelaram-

se bastante valorizados como uma complementação à formação dos técnicos de 

nível médio e superior ligados à atividade principal. Os cursos de curta duração 

mostraram-se igualmente importantes para á área administrativa em todas as 

categorias de qualificação profissional examinadas. 

Essa preferência dos empregadores pelos cursos profissionalizantes de curta 

duração para o pessoal não-ligado à atividade principal mostra que as instituições 

de educação profissionalizante poderiam oferecer, na modalidade de nível básico, 

ensino profissionalizante com as características dos cursos livres, que parecem 

estar em maior sintonia com as expectativas dos empregadores. Pode ser um 

indicador precioso para que as instituições de educação profissional pensem em 

diversificar sua oferta de ensino profissionalizante não apenas de seus títulos, mas 

também de suas modalidades, incorporando aos cursos de educação profissional 

de nível básico – que podem oferecer a qualquer momento, sem quaisquer tipos 

de restrições impostas pelos órgãos normativos – os elementos encontrados em 

alguns cursos profissionalizantes livres, ministrados por instituições idôneas. 

A Paer investigou ainda a importância, na perspectiva dos empregadores, da 

participação de algumas rotinas de trabalho desenvolvidas pela maior parte dos 

empregados das várias categorias de qualificação ocupacional, tanto as ligadas à 

atividade principal, quanto as relacionadas ao apoio administrativo, na indústria ou 

na prestação de serviços. Solicitou-se que os empregadores se posicionassem 



com relação às mesmas atividades, agora entendidas como carências, e que, na 

sua avaliação, comprometem o desempenho profissional da maior parte de seus 

empregados. As eventuais discrepâncias observadas envolvendo o cotejamento 

das rotinas com as respectivas carências podem indicar o esforço de qualificação 

profissionalizante a ser despendido para que o desempenho dos trabalhadores se 

aproxime mais das expectativas dos empregadores. 

O uso de microcomputadores revelou-se uma rotina disseminada nos dois 

setores econômicos examinados, sobretudo entre as categorias de qualificação 

ocupacional mais elevadas. Destaca-se que a participação dessa rotina é mais 

freqüente entre os trabalhadores não-ligados à atividade principal do que entre 

seus colegas diretamente relacionados à atividade principal, na indústria ou na 

prestação de serviços, e igualmente importante entre a maior parte dos técnicos 

de nível médio, apresentando até alguma expressividade entre os trabalhadores 

qualificados, no caso do setor de serviços.  

Esses dados reforçam a necessidade de se incluir a informática como 

componente curricular de todas as modalidades de educação profissionalizante e 

não apenas nos cursos de habilitação profissionalizante. É preciso também incluí-

la nos cursos de qualificação profissionalizante e até naqueles de educação 

profissionalizante de nível básico, principalmente nos currículos de ensino 

profissionalizante voltados à formação dos trabalhadores que oferecem suporte 

administrativo à atividade principal, pois foi justamente nesse grupo que essa 

rotina se revelou mais relevante. 

O uso de língua estrangeira foi pouco valorizado na maioria das ocupações, 

pelos próprios empregadores, tendo alguma expressão apenas no setor de 

serviços, na categoria de qualificação ocupacional dos profissionais de nível 

superior.  

Os dados relativos às rotinas de trabalho que envolvem conhecimento técnico 

atualizado apresentam indicadores importantes quando cotejados com as 

informações sobre carência de conhecimentos específicos da ocupação, tanto 



para a indústria como para a prestação de serviços, para o pessoal ligado e o não-

ligado à atividade principal. 

Afinal, se parece natural que essas rotinas sejam mais importantes nas maiores 

categorias de qualificação ocupacional examinadas, sobretudo entre os técnicos 

de nível médio e o pessoal de nível superior, a carência de conhecimentos 

específicos da ocupação evidencia um descompasso entre as expectativas que os 

empregadores têm da força de trabalho e as reais condições que esses mesmos 

trabalhadores mostram para atender a tais expectativas, em todas as categorias 

de qualificação ocupacional, mesmo nas mais elevadas. 

Tal desajustamento indica, no caso dos trabalhadores que passaram por algum 

tipo de qualificação profissionalizante, principalmente daqueles de categorias de 

qualificação ocupacional inferiores, mas não apenas deles, que pelo menos parte 

das ações de educação profissionalizante oferecidas não atendeu integralmente 

às necessidades dos empregadores, o que merece consideração por parte das 

instituições de ensino profissionalizante, para que procurem adequar melhor o 

programa e o currículo de seus cursos às expectativas do setor produtivo. 

O emprego de técnicas de qualidade – percebidas em Rondônia como rotinas 

de trabalho relativamente disseminadas e mais freqüentes quanto mais elevada 

for a categoria de qualificação ocupacional – encontra-se distribuído pelas várias 

categorias de qualificação, naquelas ligadas à atividade principal, ou nas 

relacionadas ao apoio administrativo, dos dois setores econômicos estudados. 

Além de procurar integrar esse objetivo à sua proposta pedagógica, as 

instituições de educação profissionalizante devem cuidar da questão concreta de 

incorporação de novos valores e práticas das forças produtivas aos seus 

programas, como é o caso da qualidade. Trata-se, assim, de dar à qualidade o 

tratamento de componente curricular essencial, de forma a assegurar sua 

presença no perfil profissionalizante dos egressos de todos os cursos oferecidos. 

É importante ressaltar que o conceito de qualidade, embora tenha surgido na 

cultura do ambiente industrial, vem sendo cada vez mais utilizado em outras 

atividades econômicas, como é o caso de serviços, o que justifica sua introdução 



em todos os programas de educação profissionalizante, de quaisquer áreas 

profissionais e modalidades contempladas. 

Há ainda um grupo de rotinas cuja freqüência é bastante expressiva nos dois 

setores da economia estudados, para os trabalhadores ligados e os não-ligados à 

atividade principal, mais presente se mais elevada for a categoria de qualificação 

ocupacional examinada, como redação e uso de matemática básica. As carências 

referentes a essas rotinas deveriam, supostamente, ser supridas pela educação 

básica, no ensino fundamental e no médio. 

A incidência relativamente elevada de suas respectivas carências, sobretudo 

nas categorias de qualificação ocupacional mais baixas, indica deficiências na 

educação básica, principalmente no ensino fundamental, que comprometem o 

desempenho dos trabalhadores e prejudicam inclusive sua capacidade de 

desenvolver novas habilidades e funções. Tais carências poderiam ser 

eventualmente supridas com programas instrumentais, centrados na solução dos 

problemas profissionais mais freqüentes. 

Um outro grupo de três rotinas de trabalho (expressão e comunicação verbais, 

contato com clientes e principalmente trabalho em equipe) está presente em todas 

as categorias de qualificação ocupacional, para trabalhadores ligados e não-

ligados à atividade principal dos dois setores econômicos examinados, mas é mais 

freqüente nas categorias mais elevadas,  caracterizando um conjunto de 

competências e atitudes imprescindíveis ao bom desempenho profissional dos 

trabalhadores nos dias de hoje. 

Sabe-se que, no caso específico dos trabalhadores investidos de funções de 

supervisão, as competências relacionadas à expressão e comunicação verbais e 

ao trabalho em equipe são particularmente importantes. 

A rotina de contato com clientes, no caso do setor de serviços, especificamente 

do pessoal ligado à atividade principal, revela-se, como se previa, bem mais 

expressiva que para seus colegas do setor industrial. 

Tal ocorrência é natural, uma vez que uma das características do setor de 

serviços é justamente colocar frente a frente o profissional prestador de serviços e 



seu cliente. Assim mesmo, não se deve diminuir sua importância para os demais 

setores econômicos, pois parece estar aumentando o mérito do conceito de cliente 

interno nas relações intra-institucionais, em qualquer organização, privada ou até 

pública. 

Assim, as instituições de educação profissionalizante devem zelar para que 

essa competência e as outras duas (expressão e comunicação verbais e, 

sobretudo, trabalho em equipe) sejam desenvolvidas em todos os programas 

oferecidos e até aplicadas em situações concretas de trabalho. 

No caso particular das duas últimas competências citadas, devem ser 

desenvolvidas ao longo de todo o tempo de duração dos programas, a partir de 

estratégias de ensino que estimulem e valorizem o uso da linguagem oral e do 

trabalho em grupo como métodos de aprendizagem. 

Outra variável investigada, ainda na área dos recursos humanos, corresponde 

aos instrumentos empregados pelas empresas na seleção dos candidatos às 

vagas disponíveis. 

Constatou-se, nos dois setores estudados, para o pessoal ligado e o não-ligado 

à atividade principal, que entrevista com o contratante, análise de currículo, testes 

de conhecimentos práticos e recomendações/indicações são os instrumentos de 

seleção mais importante. 

Com relação aos currículos, o empregador deseja apreender, no fundo, em que 

medida sua análise permite avaliar a compatibilidade da experiência 

profissionalizante do candidato e o perfil do cargo que ele pretende ocupar. 

Essa exigência, uma barreira quase intransponível para os jovens sem 

experiência profissionalizante, mesmo quando qualificados, obterem seu primeiro 

emprego, indica a necessidade de as instituições de educação profissionalizante 

introduzirem em seus currículos estratégias de ensino-aprendizagem que sejam 

percebidas pelos empresários como equivalentes a uma experiência 

profissionalizante efetiva. Essa providência, além de aprimorar a formação prática 

dos alunos, contribui para melhorar a sua posição na disputa por uma vaga no 

mercado de trabalho. 



Deve-se destacar, ainda, a precedência dos testes de conhecimentos práticos 

sobre os teóricos, nos dois setores analisados, para o pessoal ligado e o não-

ligado à atividade principal, em praticamente todas as categorias de qualificação 

profissionalizante. É importante assinalar que, contrariamente ao que se poderia 

supor, os testes práticos são privilegiados em relação aos teóricos, mesmo nas 

categorias de qualificação ocupacional mais elevadas. Esse fenômeno parece 

revelar que os empregadores, sem desprezar a dimensão teórica de determinado 

saber profissional, estão interessados em avaliar, em última instância, se os 

conhecimentos teóricos dos candidatos privilegiam a prática profissionalizante, 

qualquer que seja ela. 

Por fim, a importância atribuída à entrevista como instrumento de seleção, em 

todas as categorias de qualificação ocupacional dos dois setores econômicos 

estudados, ressalta a necessidade de as instituições de educação 

profissionalizante incorporarem em seus currículos atividades especificamente 

voltadas ao desenvolvimento de atitudes e comportamentos adequados às 

situações de entrevista, de forma a melhorar as condições de absorção dos 

egressos de seus cursos pelo mercado de trabalho, especialmente os jovens sem 

experiência profissionalizante. 

A Paer investigou, ainda, a natureza das relações das empresas com as 

instituições de educação profissionalizante. Dentre as várias modalidades de 

relacionamento sugeridas (recrutamento de egressos das escolas, contratação de 

serviços especializados das escolas, acolhimento de alunos em estágios, oferta de 

estágios nas empresas aos professores das escolas, participação dos professores 

em projetos das empresas, desenvolvimento de treinamento de funcionários das 

empresas nas escolas, participação das empresas na definição dos currículos das 

escolas, cessão de equipamentos e insumos para uso das escolas e prestação de 

auxílio financeiro a elas), sobressaíram apenas aquelas consideradas mais 

tradicionais, ou seja, as empresas cedendo suas instalações como campo de 

estágio para os alunos das escolas e recrutando profissionais entre os egressos 

dos cursos oferecidos pelas escolas profissionalizantes. Especificamente com 



relação ao treinamento de funcionários nas escolas, as instituições do Sistema S e 

do Sebrae se destacaram nessa modalidade de articulação com as empresas. 

A baixa participação das demais modalidades de relacionamento entre as 

instituições de educação profissionalizante e o setor produtivo e o grande número 

de respostas sobre ausência de relacionamento entre escolas profissionalizantes 

e empresas parecem apontar a necessidade de as duas partes envolvidas 

incrementarem seus vínculos,  tornando assim mais efetivos os esforços de 

qualificação profissional. 

Finalmente, a Paer investigou o perfil do pessoal ocupado, por sexo, na 

indústria e na prestação de serviços em Rondônia. De uma forma geral, pode-se 

dizer que o pessoal ocupado assalariado nas unidades locais pesquisadas é 

majoritariamente do sexo masculino. Contudo, foi registrada uma participação 

ligeiramente maior das mulheres na força de trabalho engajada na prestação de 

serviços que a de suas colegas da indústria. 

Quando se desagrega o pessoal ocupado assalariado, segundo os 

trabalhadores ligados e os não-ligados à atividade principal, para os dois setores 

econômicos examinados, verifica-se novamente a supremacia dos trabalhadores 

em detrimento das trabalhadoras, embora essa diferença caia substancialmente 

entre os profissionais não-ligados à atividade principal. 

Pela análise das dinâmicas agropecuárias e extrativistas no Estado de 

Rondônia, é possível concluir que a presença de pequenos produtores 

extrativistas e a predominância de vegetação nativa nas unidades de conservação 

têm propiciado o desenvolvimento de atividades não-agrícolas articuladas ao meio 

ambiente, tanto de prestação de serviços como de oferta de produtos. 

A Organização dos Seringueiros de Rondônia, por exemplo, tem promovido o 

turismo (internacional) nas unidades de conservação, possibilitando que se visitem 

os locais de moradia e de trabalho dos seringueiros, além dos atrativos naturais. A 

hospedagem é feita em residências de seringueiros adaptadas para essa 

finalidade. Trata-se de um turismo "engajado", uma vez que se busca um lazer 

associado ao cotidiano de um determinado agrupamento social. 



Essa mesma organização também procura desenvolver produtos a partir de 

matéria-prima extraída de essências florestais, especialmente látex, como tecidos 

impermeáveis, bolsas e sacolas. 

Considerando que essas atividades tendem a crescer – como também a renda 

desses pequenos produtores –, por um lado, ampliam-se as exigências de 

formação de mão-de-obra e, por outro, geram-se expectativas de preparo dos 

produtores rurais para essa nova realidade, para que eles não fiquem à margem 

nesse processo. 

São atividades típicas para uma mão-de-obra que consiga atender aos 

interesses e expectativas de um público consumidor restrito a determinados 

nichos de mercado. Para isso é imprescindível um nível mínimo de educação, pelo 

menos alfabetização, para que ela tenha condições de se profissionalizar nesse 

mercado de produtos ou serviços. 

As atividades agrícolas no Estado de Rondônia passam por um momento de 

decisão do seu perfil futuro. Por ser um dos primeiros Estados ocupados de forma 

mais intensa na Amazônia Legal, recai sobre ele o ônus de apresentar alternativas 

de exploração que não agridam o meio ambiente e consigam reparar os danos 

causados. Essa definição passa por um (re)arranjo espacial, consolidando, ou 

não, áreas ou zonas no seu interior. 

As opções são de uma maior difusão de conhecimentos adaptados às 

especificidades locais, especialmente o manejo sustentável das áreas de reserva, 

tanto no caso da consolidação de áreas destinadas à exploração agropecuária, 

como no das áreas de uso restrito (produção extrativa vegetal de borracha, 

castanha-do-pará e madeira).  

A demanda de mão-de-obra na agricultura de Rondônia está concentrada em 

quatro culturas, milho, café, arroz e feijão (em 1999, elas demandaram 87,6% do 

total de equivalentes-homens-ano), atividades com maior potencial de absorção 

de mão-de-obra técnica. Com exceção do café, as demais são culturas 

tradicionais e de subsistência para os residentes rurais, cultivadas com baixo nível 



tecnológico. Quanto ao café, trata-se de atividade de caráter predominantemente 

comercial, muito intensiva em mão-de-obra nos tratos culturais e na colheita.  

As outras culturas que se destacam são o cacau e a mandioca, também 

atividades com baixo nível de mecanização e, por isso, grandes empregadoras por 

unidade de área, principalmente na operação de colheita, feita manualmente. A 

cultura da soja, em processo de expansão e presente em algumas regiões do 

Estado, principalmente na divisa com Mato Grosso, poderá demandar técnicos 

especializados em mecanização e manejo integrado de pragas. Na pecuária, 

ainda predominantemente extensiva, as principais demandas podem ser geradas 

na melhoria das atividades de bovinocultura (de leite e de corte) e suinocultura, 

que tem um rebanho de quase dois milhões de cabeças no Estado. 
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