
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2018 

 

Nome do Grupo: Grupo de Extensão SolloAgro de Divulgação Técnico-Científica em Agricultura 

Sustentável.                                                                                       

Sigla: SolloAgro   

Ano de Criação: 2018   

 

Professor Responsável: Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni  

Departamento: Ciência do Solo (LSO) 

Contato do professor: alleoni@usp.br, 3417-2129. 

 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): solloagro@usp.br, (19) 34172129 

Sites do Grupo: Site: solloagro.com.br, Facebook: /solloagro; YouTube: /solloagro, Instagram: 

/solloagro, Blog: blog.solloagro.com.br.  

Contato de dois alunos responsáveis: Luciana de Arruda Garcia (lagarcia@usp.br, 3417-2162); 

Rodolfo Fagundes Costa (rfcosta@usp.br, 3417-2170) 

Local da sede do grupo: Departamento de Ciência do Solo (LSO) – ESALQ/USP. 

 

Área do Conhecimento: 

5.00.00.00-4 Ciências Agrárias; 5.01.00.00-9 Agronomia; 5.01.01.00-5 Ciência do Solo; 5.01.03.00-8 

Fitotecnia 

 

Áreas Temáticas:  

(X) 1. Comunicação  

(  ) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(X) 4. Educação 

(X) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(  ) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

6.2006 – Comunicação estratégica; 23.2006 – Gestão informacional; 29.2006 – Jornalismo 

34. Mídias; 49. 2006 – Tecnologias da informação 

 

O grupo realiza pesquisas? 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(  ) Sim 

(X) Não 

 

Contextualização do Grupo  
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O crescente aumento da produção de conteúdo digital nas últimas décadas ocorreu devido à 

mudanças nos hábitos de consumo, perfil comportamental e hábitos de mídia da população. O 

conteúdo digital hoje é uma das bases do conhecimento e entretenimento diários, seja na forma de 

textos, vídeos, fotos, e-books, infográficos e webinars. Em recente pesquisa a Associação Brasileira 

de Marketing Rural & Agronegócio (ABMR&A) divulgou que 92% dos empresários rurais e produtores 

tiveram acesso à internet nos últimos 10 anos, aumento de 40 % em relação a década de 90. 

Portanto, os novos hábitos de mídia do produtor rural mostram o avança da internet no campo.  

Devido à essa expansão na comunicação digital, tornou-se imprescindível a adequação da 

área de tecnologia da informação no meio acadêmico. A comunicação técnico-científica digital é uma 

forma estratégica para democratização do conhecimento gerado na academia, e por meio dele 

construímos um elo direto de comunicação entre universidade e o público leigo, o que aumenta a 

abrangência da produção técnico-científica institucional. 

O objetivo do grupo é promover a capacitação de seus membros na difusão e comunicação 

digital de conteúdos técnico-científicos em Ciências Agrárias e Ambientais produzidos na 

ESALQ/USP e demais instituições parceiras da ESALQ, de forma a contribuir na formação e 

experiência profissional dos alunos, tornando-os mais bem capacitados em relação às novas 

habilidades de comunicação exigidas pelo mercado de trabalho.  

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018 

As atividades desenvolvidas no período foram realizadas por todos os participantes do grupo 

formado por 4 estagiários bolsistas, 3 alunos de pós-graduação responsáveis e 1 professor 

coordenador.  Os principais resultados e contribuições foram:  

 

 Gerenciamento de mídias sociais e análise de métricas (Google Analytics): Exemplos de 

métricas da página do Facebook: /solloagro no período de 28 de março a 24 de abril de 2018. 

 
 

Figura 1. Alcance da publicação Figura 2. Envolvimentos com a publicação 

 

 
Figura 3. Visualização da página                                               

 
Figura 4. Seguidores da página                                                                                         



                    

  

 

O Alcance da Publicação refere-se ao número de pessoas em cujas telas foi exibida qualquer 

publicação da página, detalhado por total, orgânico e promoções, sendo que esse número é uma 

estimativa. O Envolvimento com a Publicação refere-se ao número de vezes que as pessoas 

interagiram com as publicações por meio de curtidas, comentários, compartilhamentos etc. As 

Visualizações da Página referem-se ao número de vezes que o perfil da página foi visualizado por 

pessoas conectadas e desconectadas. Os Seguidores da Página referem-se ao número de novas 

pessoas que começaram a seguir a página, detalhado por pago e não pago, sendo esse número é 

uma estimativa. Por meio dessas métricas, é possível analisar o desempenho da comunicação digital 

e otimizá-las se necessário, além de obter e comparar resultados. No período analisado obtivemos 

incremento de 84% no alcance das publicações e 92% de interações do público com as publicações 

do período.  

 

 Auxílio na elaboração de artigos técnicos: “O futuro da biotecnologia diante do desafio no 

controle de plantas daninha no sistema agrícola” e “Contribuição da matéria orgânica para a 

CTC do solo”. A comunicação digital possibilita o uso de diversos formatos de conteúdo, e 

durante a produção destes conteúdos os redatores desenvolvem a capacidade de pesquisar 

e pré-elaborar o conteúdo. Na fase de pesquisa são desenvolvidas habilidades de linguagem 

que mas bem se endereça a audiência, passando assim a conhecer melhor o assunto que se 

vai abordar. Já na fase de elaboração do conteúdo são desenvolvidas a criatividade e a 

capacidade discursiva a fim de atender os interesses do público alvo. 

 

 Divulgações técnico-científicas de webinars promovidos pelo curso de especialização à 

distância em Solos e Nutrição de Plantas: “1°Painel Online - Manejo do Solo para altas 

produtividades”, “2°Painel Online - Manejo fitossanitário para altas produtividades” e palestra 

online “Como utilizar a biologia do solo no sistema produtivo”.  

 

 Auxílio na produção de conteúdo técnico-científico para posts nas redes sociais: 

“Micronutrientes essenciais às plantas”, “Teores de matéria orgânica do solo”, “Erosão 

laminar”, “Latossolos e suas principais características”, “Adubação verde”. 

 

 Participação em reuniões de planejamento e treinamento em escrita digital: palestra sobre 

estratégias de conteúdo para mídias sociais e marketing digital no Agronegócio, com a 

engenheira agrônoma Maiara Franzoni, ex-aluna da ESALQ/USP, membro do time de 

marketing na AEGRO Tecnologia da informação e serviços. As reuniões e treinamentos 

favorecem a aprendizagem de habilidades e técnicas de produção de conteúdos digitais que 

diferentemente das técnicas de comunicação científica tradicional, devem apresentar 

ferramentas que garantem uma leitura mais dinâmica, rápida e simples. Dentre elas 

destacam-se: construção de parágrafos de no máximo 4 linhas, frases curtas e objetivas, 

linguagem fácil sem perder o conteúdo técnico, uso de imagens que complementem o texto, 

uso de pronomes pessoais, uso de subtítulos etc.  

 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2018 que estão em andamento  



                    

 Criação e produção de artigos técnico-científicos para fomentar os conteúdos do blog 

(blog.solloagro.com.br); 

 Divulgação de Pesquisas desenvolvidas por docentes da ESALQ/USP e egressos da pós-

graduação através de adaptação do conteúdo para o padrão digital; 

 Treinamento em ações transversais a partir da divulgação de pesquisas e artigos 

desenvolvidos por pós-graduandos e projetos de iniciação cientifica.  

 

Estudantes e técnicos participantes do grupo:  

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni Prof. Titular/ Coordenador alleoni@usp.br 

Rodolfo Fagundes Costa PPG Solos /Aluno responsável rfcosta@usp.br 

Luciana de Arruda Garcia PPG Solos/Aluno responsável lagarcia@usp.br 

Matheus Bortolanza Soares  PPG Solos/Aluno responsável bortolanza@usp.br 

Athaan Ingrid Silva  Gestão Ambiental/estagiária athaan.silva@usp.br 

Matheus Rosa Taxa Eng. Florestal/estagiário  matheus.taxa@usp.br 

Gabriel Silvestre Lima  Eng. Agronômica/ estagiário  gabriel.silvestre.lima@usp.br 

Júlia Helena Galante Amaral Gestão Ambiental/estagiária Julia.helene.amaral@usp.br 

 

 

Ilustrações  

 

 

 

     

Divulgação e promoção do Painel Online sobre Manejo do Solo para Altas Produtividades 

 

 

 

 



                    

    

Publicação de artigos técnicos no Blog 

 

Página inicial do Blog 

 


