
ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO - CMDRA

Realizada em 11/06/2021, às 14:30 pelo endereço virtual https://meet.google.com/vfh-
detd-qqa 

Presentes os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar (IAC), Ana Maria
Heuminsk  de  Ávila  (CEPAGRI/UNICAMP),  Claudinei  Barbosa  (CEASA  Campinas),
Cristina Criscuolo (EMBRAPA), Daniella Farias Scarassatti (SMDEST/PMC), Francisco de
Andrade  Nogueira  Neto  (SRC),  Gisele  Vilela  (EMBRAPA),  José  Benedito  Napoleone
Silveira (SMDEST/PMC),  Luis  Fernando Amaral  Binda (SRC),  Luis  Fernando Ceribelli
Madi  (ITAL),  Luiz  Guilherme Rebello  Wadt  (EMBRAPA Meio  Ambiente),  Marco  Túlio
Ospina  Patino  (FEAGRI/UNICAMP),  Ricardo  de  Oliveira  Munhoz  (CEASA  Campinas).
Como  convidada(o)s:  Flavia  Anemberg,  Gustavo  Bocaletti,  Mauro  Pimenta  Filho,
Mauro Myiashiro, Newton Frateschi, Pedro Zanarelli,  Rafaella Ribeiro Violato, Sergio
De Britto Pereira Figueira, Thaina Oliveira e Wilson Rodrigues

Dando início a reunião, o presidente do Conselho,  Francisco de Andrade Nogueira
Neto,  agradeceu a participação de todos e colocou em votação a Ata da reunião
anterior,  realizada  em  01/04/21,  previamente  encaminhada,  sendo  a  mesma
aprovada por todos. Como secretário do Conselho, José Benedito Napoleone Silveira,
comunicou  que  os  representantes  da  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  Rural
Sustentável-CDRS justificaram a ausência. O presidente anunciou a participação na
reunião  do  Sr.  Newton  Cesario  Frateschi,  da  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico,  Social  e  de  Turismo,  a  quem  passou  a  palavra.  O  Sr.  Newton
cumprimentou  os  participantes  e  informou  que,  na  Secretaria,  atuará  como
responsável  pela  área  de  ciência  e  tecnologia,  colocando-se  à  disposição  dos
conselheiros para parcerias neste segmento. Retomando a palavra, o presidente falou
sobre a importância do tema da reunião, que versaria sobre o projeto do Governo do
Estado,  denominado Rotas Rurais  que objetiva fornecer  um endereço digital  para
todos os  moradores das áreas rurais  do Estado.  Mencionou a própria  experiência
como  produtor  rural  e  as  dificuldades  que  enfrenta  no  dia  a  dia  para  orientar
fornecedores de produtos e mercadorias destinadas a propriedade rural. Em seguida,
apresentou o  palestrante do dia,  Sr.  Wilson Rodrigues,  representante da empresa
Google,  parceira  da  Secretaria  Estadual  de  Agricultura  e  Abastecimento  no
desenvolvimento do Programa Rotas Rurais.  Fazendo uso da palavra,  o Sr.  Wilson
instou os participantes a imaginarem os desafios de não se possuir um endereço,
afirmando que dois milhões de pessoas no estado de São Paulo não possuem. Essas
pessoas enfrentam muitas dificuldades, como a perda de tempo e a insatisfação por
não  receber  mercadorias,  entre  outros.  Para  implementar  o  programa  do
endereçamento  Rural,  o  Google  valeu-se  do  Plus  Code,  uma  solução  de
endereçamento digital desenvolvida pela empresa. Segundo ele explicou, é mais ou
menos como um endereço normal, com a vantagem de que é um endereço que já
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existe para qualquer ponto do globo, ou seja, todo ponto têm um código que é dado
pela combinação de latitude e longitude naquele local. O endereço dado pelo Plus
Code é igual a um endereço de rua ou de lugar para as pessoas que não possuem um
endereço. Este tipo de endereço existe para qualquer local,  inclusive para os não
servidos  por  estradas.  Dependendo  do  código  adotado,  com  mais  ou  menos
caracteres, que equivalem a mais ou menos detalhe na busca, o Plus Code pode
oferecer uma precisão de 3 X 3 metros na localização de qualquer ponto da Terra, ou
até menos, se necessário. O Sr. Wilson expôs as características técnicas do Plus Code,
sistema  baseado  em  grade  quadriculada  de  20  x  20,  sobreposta  a  um mapa  e
relacionada a latitude e longitude. Cada quadrado da grade define um ponto que se
pretenda localizar, sendo que as dimensões de cada quadrado definem o grau de
detalhe que se busca identificar no mapa. A utilização do Plus Code está relacionada
a outra ferramenta que a empresa disponibiliza, que é o Google Maps. O Sr. Wilson
mostrou a conformação do código em combinação de números e letras, explicando
que o número de caracteres adotado está relacionado com a precisão e o grau de
detalhe que se pretende atingir na localização dos pontos no mapa. Explicou que os
caracteres  no  código  são  selecionados  de  modo  a  minimizar  confusões  ou  uma
acidental formação de palavras. Questionado pela conselheira Gisele Vilela sobre o
grau  de  detalhe  que  se  pode  atingir  na  localização,  o  Sr.  Wilson  explicou  que,
teoricamente,  não existe limite,  ou seja,  que se pode diminuir  cada quadrado da
grade indefinidamente, mas que, de modo geral, tal nível de detalhamento não faz
sentido na prática.  Esclareceu também que na estrutura do código,  o número de
caracteres relacionados depois do sinal “+” define o nível de detalhe. O Plus Code
adotado no Rotas Rurais possui 3 caracteres depois do sinal, explicando que até hoje
só tomou conhecimento de um caso em que tenha se adotado um código com 4
caracteres depois do sinal “+”. Ele relacionou na sequência alguns casos em que a
ferramenta  vem  sendo  utilizada  para  solucionar  problemas  relacionados  a
localização, mencionando exemplos nos Estados Unidos e na Índia. No Brasil, citou a
utilização em Minas Gerais e, agora, em São Paulo, com o Rotas Rurais. O trabalho,
que  é  realizado  em  parceira  com o  Instituto  de  Economia  Agrícola-IEA  pretende
fornecer um endereço pra cerca de 350 mil propriedades rurais no Estado de São
Paulo.  O estágio atual da implantação do projeto deve ser obtido com o próprio
Instituto, o qual está se valendo de diferentes bases de dados, como o SICAR, por
exemplo, para estabelecer os endereços. Questionado sobre como se deu o processo
de  cadastramento  em  cidades  onde  já  foi  completado  o  endereçamento  das
propriedades, ele explicou que quando os cadastros disponíveis não se mostraram
suficientes, o trabalho foi complementado com pesquisas de campo. O presidente
Francisco  Nogueira  relatou ao  palestrante  as  dificuldades  em localizar  no  Google
Maps as vias que levam a sua propriedade e o palestrante comunicou que uma nova
ferramenta foi  desenvolvida pela empresa dentro  da plataforma, há cerca de um
mês, para permitir que interessados indiquem um endereço ausente ou adicionem
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uma via que ainda não esteja no mapa. Ele demonstrou como utilizar o recurso na
própria  reunião.  O  participante  Mauro  Myiashiro  testou  a  ferramenta  e  elogiou  a
funcionalidade da mesma. O presidente Francisco sugeriu ao Sr. Wilson a elaboração
de um passo a  passo para que os  procedimentos sejam facilmente entendidos e
utilizados  pelos  produtores  rurais  no  aperfeiçoamento  de  mapas,  no  que  teve  a
concordância do Sr. Wilson. A participante Rafaella Ribeiro Violato, representante da
Secretaria de Planejamento e Urbanismo, informou que para ajudar na implantação
do projeto em Campinas a prefeitura poderá disponibilizar suas bases de dados e
fotos  aéreas.  O  mesmo  foi  feito  pelo  secretário  do  CMDRA  e  Coordenador  de
Agronegócios da prefeitura, com relação aos dados do Rural Inteligente. E, nada mais
havendo a tratar, o presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e eu, José
Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente ATA.

Campinas, 11 de junho de 2021.
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