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Dizem que Legado é algo que se deixa.
Ou se ganha.
Não. Legado é algo que se conquista.
Se conquista todo dia, por causa de ontem e de amanhã.
Por causa da tradição. Da vocação.
Daquela vontade de vencer que não para.
No campo, Legado é a razão. É evolução. É ambição. 
É o maior trabalho da Terra.
Todo Legado nasce para continuar.
É por isso que a BASF também continua.
A inovar. A se dedicar. A pesquisar.
E a estar do lado de quem produz.
De grão em grão. De safra a safra.
De pai para filho. Para filha. Para sempre.

Da tradição à inovação.

L e g a d o  é  e v o l u ç ã o .

NASCEU PARA
CONTINUAR.

seu

c o n t i n u a

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
@basf_agro_br

Leia o QR Code com seu celular e assista ao filme.
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Entra governo, sai governo, o agronegócio brasileiro se mantém no mesmo 

trilho. Nas últimas quatro décadas, a rota de evolução do setor – com interio-

rização da produção, abertura de novas fronteiras e adaptação de culturas 

às nossas condições de solo e clima – nos levou a ganhos de produtividade 

sem precedentes e a níveis de qualificação e tecnificação antes inimaginá-

veis. Somos o primeiro mundo do agro, muito em função de termos olhado 

menos para Brasília e mais para dentro das fazendas.

Não há nenhuma indicação de que isso deva mudar a partir de janeiro de 

2023. A despeito de alternância de poder em outras áreas, a sucessão nos 

quadros relevantes para o agronegócio sempre tendeu para a estabilidade. 

Com corpo técnico de qualidade e comprometido, o Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) deu continuidade aos principais pro-

gramas, assim como a Embrapa manteve a excelência e o espírito inovador.

Âncora econômica do Brasil, o agronegócio deve se empenhar em manter 

as porteiras abertas ao diálogo. Mesmo nas questões correlatas e mais sen-

síveis, como a ambiental, a compreensão de que estar alinhado com visões 

conservacionistas e mais alinhadas à mitigação das mudanças climáticas é, 

mais que uma imposição, uma necessidade para a perenização dos negócios 

rurais, é o primeiro caminho para que se busque pautas de consenso, ao in-

vés de rupturas. O agro pode plantar, em 2023, mais essa semente.

Luiz Fernando Sá
Diretor Editorial
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O lado 
cosmopolita
do agro

G
GLOBALImagem de um ramo

de agrião em um 
scanner a laser:

Estudo revela como age 
hormônio de crescimento
das plantas
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O professor Yoshikatsu Matsubayashi, 
da Universidade de Nagoya, no Japão, fez do 
seu laboratório uma espécie de divã das 
plantas. Nos últimos anos, ele tem se 
dedicado a estudar o que acontece com elas 
quando estão estressadas – sim, as plantas 
também sofrem de estresse. E, com base nas 
respostas obtidas, quer encontrar 
mecanismos para evitar que essa condição 
as impeça de continuar se desenvolvendo da 
mesma forma que o fariam se estivessem 
plenamente sadias.

Matsubayashi tem uma espécie especial 
de pacientes: uma variedade de agrião 
razoavelmente comum no seu país. Ele as 

tem submetido a situações, digamos, pouco 
agradáveis, para entender a fundo o que 
acontece com elas quando confrontadas 
com o sofrimento provocado por clima 
extremo, doença ou solos insalubres. Diante 
dessas condições, é natural que as plantas 
gastem energia para atenuar o estresse, ao 
invés de concentrarem seu esforço no 
crescimento. O pesquisador acredita que, se 
puder entender exatamente como elas 
acionam esse processo, pode criar 
mecanismos para que elas, quando em 
situações mais favoráveis, possam ter um 
rendimento acima da média, aumentando, 
assim, a produtividade das lavouras.

PRODUTIVIDADE 
SEM ESTRESSE

G
G L O B A L

O lado 
cosmopolita 
do agro

     J A PÃ O

Cientistas japoneses identificam famílias de hormônios que podem 
que ajudar a aumentar a produção de plantas submetidas a situações 
desfavoráveis a seu crescimento
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O trabalho é promissor e o 
laboratório-divã do professor já 
trouxe algumas descobertas 
relevantes nesse sentido. Através 
do estudo de três receptores 
hormonais, os pesquisadores da 
equipe de Matsubayashi 
identificaram um mecanismo 
ainda desconhecido dentro da 
composição química da planta 
que regula se o organismo usará 
sua energia para tolerar 
estressores ou crescer.

O hormônio que 
corresponde a essa função ainda 
era desconhecido e faz parte de 
uma nova família de substâncias 
que eles batizaram de PSY. 
Trata-se de um grupo de 
compostos que funcionam como 
um hormônio dentro do agrião, 
ligando-se a receptores e agindo 
como um interruptor para 
direcionar a energia da planta 
para a necessidade que o 
ambiente impõe: respostas ao 
estresse ou crescimento.

A descoberta tem o potencial 

de permitir que, no futuro, os 
cientistas controlem essa 
resposta ao estresse e produzam 
hormônios nas plantas para 
aumentar o rendimento das 
culturas. Ao cultivá-las em 
condições estressantes – 
incluindo calor extremo e solos 
salgados ou mesmo infectando-
as com bactérias -- eles

Percebera, que as plantas 
estressadas param de produzir 
os hormônios PSY. Com deficit 
dessas substâncias, verificaram 
uma elevação de genes 
associados à resposta ao estresse 
no organismo. A conclusão foi a 
de que, quando em condições 
adversas, em vez de criar o 
hormônio PSY, que podem 
colocá-la no modo de 
crescimento, a planta concentra 
sua energia em simplesmente 
sobreviver - atrofiando 
efetivamente seu próprio 
crescimento.

O próximo passo de 
Matsubayashi é assumir o 

controle desse “interruptor”, 
abrindo caminho para  que os 
cientistas possam girá-lo 
intencionalmente no futuro. 
Assim, em cultivos em 
ambientes fechados ou em 
ambientes de baixo estresse, 
poderiam direcionar toda a 
energia da planta 
exclusivamente no crescimento.

O estudo demonstrou que o 
mecanismo encontrado no 
agrião está presente na maior 
parte das plantas, o que indica 
que as descobertas podem ser 
aplicadas a boa parte das 
culturas agrícolas. “Esse 
mecanismo torna possível 
controlar artificialmente o 
equilíbrio entre tolerância ao 
estresse e rendimento, que é uma 
relação de troca”, afirma 
Matsubayashi. “Gerar cultivares 
com atividade reduzida do 
receptor PSY pode levar a 
maiores rendimentos nesses 
ambientes controlados”.                                 
Sem estresse.

G
Matsubayashi, da 
Universidade de 
Nagoya: análise do 
estresse das plantas
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G
     F R A N Ç A

FARINHA, ÁGUA, SAL, 
FERMENTO E CULTURA
A cada segundo 320 baguetes 
são vendidas na França, de 
acordo com o Observatório do 
Pão, tradicional instituição 
dedicada a acompanhar o 
mercado de um dos ícones da 
alimentação no país.  “A 
baguete celebra o estilo de vida 
francês”, define Audrey Azulay, 
diretor-geral da Unesco, braço 
da ONU dedicado à educação e 
à cultura. Motivo mais do que 
suficiente para que pão de 
forma alongada, com 65 
centímetros de comprimento 
(sim, existe uma medida 
regulamentada), fosse 
consagrado, no início de 
dezembro, como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, 
encabeçando a lista anual 
preparada pela agência 
multilateral – confira nesta 
página outras receitas de 
diferentes países que também 
entraram na relação em 2022.  
A indicação teve apoio do 
governo francês, que em 
fevereiro passado teve de 
escolher entre três tradições 
francesas antes de levar sua 
candidatura à Unesco. A 
baguete venceu os fotogênicos 
telhados de Paris e o famoso 
festival de vinhos Biou d'Arbois, 
após um debate em que chefs 
boulangeres defenderam a 
necessidade de proteger as 
características desse pão com 
poucos ingredientes (apenas 
farinha, água, sal e fermento), 
mas cujo preparo é considerado 
uma arte por parte da 
população. O próprio presidente 
Emmanuel Macron, ao 
referendar a indicação, definiu-o 

como “250 gramas de mágica e 
perfeição”. Com sede em Paris, a 
Unesco considera patrimônio 
cultural imaterial “as práticas, 
representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas – junto 
com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que 
lhes são associados – que 
comunidades, grupos e, em 

Pyongyang Raengmyon: 
macarrão frio feito 
principalmente de trigo sarracen, 
é um prato social e cultural 
habitual na Coreia do Norte. É 
servido em uma tigela de latão       
e coberto com guarnições de 
carne, Kimchi, legumes, frutas e 
guarnição. Caldo de carne fresco 
ou suco  de Kimchi de rabanete 
aguado é derramado sobre as 
tiras de macarrão para finalizar      
a preparação. Profundamente 
enraizad na vida dos habitantes 
da capital do país, a receita está 
associada à vida longa,  
felicidade, hospitalidade,  

convívio e amizade, e acredita-se 
que promova o respeito, a 
intimidade e a união. Um dia 
antes do Jongwoldaeborum (um 
feriado de inverno folclórico 
coreano), familiares e vizinhos se 
reúnem para saborear o 
macarrão, esperando que sua 
vida seja tão longa quanto as 
tiras de macarrão. 

alguns casos, os indivíduos, 
reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio 
cultural”. É fundamental que esse 
patrimônio tenha uma 
característica específica, que 
deve ser transmitido de geração 
em geração. Para a Unesco, esse 
é um tempero que a baguete 
francesa tem de sobra.
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Al-Mansaf: Prato festivo central 
nos eventos socioculturais da 
Jordânia. Para prepará-lo, 
grandes pedaços de carne de 
ovelha ou cabra são fervidos com 
especiarias em um molho de 
iogurte e servidos com arroz ou 
às vezes bulgur sobre uma 
camada de pão fino. A 
preparação em si é um evento 
social, com cozinheiros 

discutindo preocupações 
comuns, contando histórias e 
cantando. Tradicionalmente, o 
prato é consumido com a mão 
direita enquanto a esquerda é 
colocada atrás das costas, mas 
hoje algumas pessoas usam 
pratos e colheres. As mulheres 
geralmente transmitem as 
receitas e práticas relacionadas 
(como ordenhar a cabra ou 
ovelha) para suas filhas e netas. 

Harissa: tempero feito com pasta 
de pimenta malagueta, é parte 
integrante das provisões 
domésticas e das tradições 

culinárias e alimentares diárias da 
sociedade da Tunísia. Geralmente 
é preparado por mulheres em um 
ambiente festivo e familiar ou de 
vizinhança. É preparado secando 
as pimentas malaguetas ao sol, e 
partindo as pimentas, removendo 
os talos e sem sementes. As 
malaguetas são depois lavadas, 
moídas e temperadas com sal, 
alho e coentros utilizando um 
pilão ou um picador de carne 
manual. O cultivo da pimenta 
malagueta segue um calendário 
agrário que proíbe a semeadura 
em determinados períodos, 
considerados de azar. 

Cultivo do Chá: As técnicas 
tradicionais de processamento 
de chá da China e as práticas 
sociais associadas envolvem o 
conhecimento, habilidades e 
práticas em torno do 
gerenciamento de plantações, 
colheita das folhas, 
processamento manual, 
consumo e compartilhamento. 
Com base nas condições naturais 
e nos costumes locais, os 
produtores de chá 

desenvolveram seis categorias de 
chá: verde, amarelo, escuro, 
branco, oolong e preto. O chá é 
onipresente na vida cotidiana do 
povo chinês e é servido em 
infusão ou fervido em residências, 
locais de trabalho, casas de chá, 
restaurantes e templos. É uma 
parte importante da socialização 
e de cerimônias como 
casamentos e sacrifícios.

Borscht: o tradicional cozido         
de beterrraba da Ucrânia foi 
colocado na lista com um alerta: 
necessidade de proteção 
urgente! Existem muitas versões, 
e a prática envolve a receita, o 
método de cozimento e a 
ocasião, segundo a qual uma 
determinada variedade é 
preparada. Borscht é cozido em 
uma panela ou panela grande e 
normalmente servido com pão 
ou pãezinhos de alho. É 
preparado principalmente por 
mulheres, embora muitos 
homens também o preparem 
como prato do dia-a-dia. A 
prática remonta a séculos e é 
transmitida nas famílias, com a 
participação das crianças na 
preparação. Está ameaçada por 
vários fatores desde o início do 
conflito armado em fevereiro de 
2022, incluindo o deslocamento 
das pessoas de suas 
comunidades de origem. Apesar 
dessas dificuldades, 
comunidades em toda a Ucrânia 
se uniram em torno do alimento.
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     A R G E N T I N A

AMIGOS DA ONÇA

Animal símbolo de regiões 
brasileiras como o Pantanal, a 
onça já foi numerosa em outros 
países sulamericanos. Na 
Argentina, por exemplo, ela 
costumava habitar zonas de 
matas nas províncias mais 
setentrionais, como a de 
Corrientes. Hoje, porém, estima-se 
que existam menos de 300 desses 
grandes felinos vivos no país 

vizinho. Por isso, organizações 
conservacionistas não medem 
esforços para promover sua 
reintrodução em parques 
nacionais como o de Iberá. 
Durante mais de 70 anos não 
houve registros de visualizações 
de onças em sua área. Mas em 
2022 foi possível comemorar o 
nascimento de dois filhotes, 
resultado de uma “operação 

cupido” que aproximou um casal 
da espécie vindo de outro parque. 
Em março passado, a fêmea 
Mbarete, nascida no parque, a 
600 km de distância, foi 
apresentada a Qaramta, único 
macho conhecido no parque 
nacional El Impenetrable, a 600 
km de distância. Deu match! Em 
setembro, a população de Iberá 
aumentou, coroando um 
romance cuidadosamente 
planejado e acompanhado 
atentamente pelos argentinos.

     C H I N A

O agro doente

A praga é resistente e afeta tanto a 
agricultura quanto a pecuária chinesas. São 
quase três anos prejudicando fazendas e 
indústrias de alimentos de várias províncias 
do país. Diferentemente do que acontece 
em grande parte do mundo, os efeitos 
a Covid-19 ainda provocam prejuízos e 
interrompem as atividades em diferentes 
segmentos do agronegócio da China. 
Assim como tem acontecido nas cidades, 
a política de controle absoluto da doença 
imposto pelo governo chinês fez com 
que se intensificasse a rotina de protestos 
também na zona rural. Mesmo a controlada 
mídia local passou a exibir, no final de 
novembro passado, imagens de produtores 
destruindo plantações ou jogando fora sua 

produção por não estarem conseguindo 
acesso aos principais mercados. Com 
quarentenas e bloqueios impedindo o 
comércio nas grandes metrópoles, não há 
como escoar o que se produz. Segundo 
a agência Bloomberg, em províncias 
como Shandong e Henan caminhões e 
comerciantes não podem entrar nas aldeias 
para coletar produtos devido a restrições 
de deslocamento. Já no noroeste do país, 
animais que não puderam ser transportados 
para outra localidades morreram em 
consequência de nevascas. Até o Farmer’s 
Daily, publicação apoiada pelo estado chinês, 
protestou: “Os cidadãos querem comida, os 
agricultores querem renda e as temporadas 
agrícolas não esperam por ninguém”.
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     E S TA D O S  U N I D O S

Limpeza 
às claras
Para qualquer coisa que 
olha, o cientista Craig Arnold, 
especializado na criação de 
materiais para aplicações de 
engenharia, busca enxergar 
uma utilidade. Trabalhando 
atualmente na procura de um 
material fácil e barato para 
filtrar os microplásticos da 
água do oceano, certo dia, 
ao comer um sanduíche, ele 
imaginou que o pão tinha 
uma estrutura que poderia 
ser propícia a esse fim. Suas 

pesquisas evoluíram, ele testou 
várias possibilidades, mas a 
mais promissora estava em 
outro ingrediente daquela 
refeição: o ovo. Segundo 
estudo publicado por ele 
e outros pesquisadores da 
Universidade de Princenton 
(EUA), a clara dos ovos -- 
manipulada em um processo 
que vai do congelamento 
ao aquecimento a mais de 
aquecem a mais de 900 graus 
Celsius em um ambiente sem 

oxigênio – pode se transformar 
em uma “estrutura de fios 
interconectados de fibras de 
carbono e folhas de grafeno”. 
E, assim, serviria para a 
fabricação de um mecanismo 
de filtragem de água que pode 
remover sal e microplásticos 
da água do mar com cerca de 
98% de eficiência. Estima-se 
que existam hoje cerca de de 
14 milhões de toneladas de 
microplásticos no fundo dos 
oceanos. Galinhas, ao trabalho!

G

     Á F R I C A  D O  S U L

PATRULHA 
SILENCIOSA

Na luta contra a caça ilegal, o silêncio é uma arma 
poderosa. Em áreas de preservação em diversos 
países da África, é usando esse trunfo que guardas 
florestais estão conseguindo combater a ação de 
invasores e, assim, proteger da morte e da captura 
dezenas de espécies em risco de extinção. Até o ano 
passado, as patrulhas desses parques utilizavam 
motocicletas movidas a gasolina. Barulhentas, elas 
alertavam os caçadores quando ainda estavam a 
quilômetros de distância, permitindo sua fuga. 
Agora, os veículos foram substituídos por 50 motos 
elétricas off road, fornecidas pela fabricante sueca 

Cake à organização Southern African Wildlife 
College (SAWC), com sede próximo ao Parque 
Nacional de Kruger, na África do Sul. A entidade 
fornece equipes treinadas para 127 parques em todo 
o continente. “Essas motos são silenciosas, o que 
facilita a abordagem de caçadores furtivos sem ser 
detectados”, diz Mfana Xaba, líder da equipe  
anti-caça SAWC. As e-bikes resolveram outros 
problemas dos parques. A gasolina para mover as 
antigas tinha de ser rtrazida de longe, às vezes até 
por helicópteros, e muitas vezes era roubada pelos 
próprios invasores. A Cake apatou as motos para o 
uso nos parques, trocando seus pneus e fornecendo 
um sistema de software que fornece navegação, 
comunicação e identificação de localização.
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G

     N O VA  Z E L Â N D I A

O IMPOSTO
DO ARROTO

O rebanho da Nova Zelândia soma cerca de 36 milhões 
de cabeças – 26 milhões de ovinos e 10 milhões de 
bovinos. É mais de sete vezes a população do país, 
estimada em 5 milhões de habitantes. É a pecuária que 
gera mais da metade da receita de exportações, 
proveniente da venda de laticínios, carnes e lã. Mas nem 
isso impediu que a primeira ministra Jacinda Arden 
colocasse os animais (e nos seus criadores) na mira de 
um de seus mais controversos projetos: o imposto do 
arroto. Sim, ela pretende taxar os produtores 
neozelandeses com base no cáculo das emissões de seus 
rebanhos. A agropecuária responde por metade das 
emissões de gases de efeito estufa no país e a chefe de 
governo quer faturar com isso. Em tempo: o dinheiro 
arrecadado, ela promete, voltaria para o setor, 
financiando pesquisas, tecnologias e pagamento por 
serviços ambiengtais, como o plantio de árvores nas 
fazendas. A ideia não foi exatamente bem recebida. Dias 
depois do seu anúncio, em meados de novembro, 
produtores de várias regiões promoveram protestos e os 
tratoraços chegaram à capital, Auckland.

desafio da emergente indústria de carnes de 
laboratório: o alto custo de produção gerado por 
insumos conhecidos como fatores de crescimento. 
São substâncias usadas nos processos de 
multiplicação das células animais, estimulando 
seu desenvolvimento e sua diferenciação. 
Atualmente, esses insumos podem representar até 
95% do custo de produção das carnes. A BioBetter 
acredita que pode utilizar técnicas genéticas 
para transformar as folhas de tabaco em 
biorreatores naturais, substituindo os fatores de 
crescimento por um sistema infinitamente mais 
barato. O sistema já está em teste em fazendas 
experimentais em Israel.

    I S R A E L

O TABACO É TECH

O plantio de tabaco envolve milhares de 
agricultores familiares em todo o mundo em torno 
de uma planta que vive sob o cerco de autoridades 
de saúde em função dos males provocados pelos 
cigarros. Para a startup israelense BioBetter, 
porém, a cultura pode ter um destino mais nobre 
e rentável. A empresa acredita que as plantas 
de tabaco podem ser a solução para o grande 
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Empresas 
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fazem diferença
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g
Ano novo, agro novo:

Os desafios que o setor 
vai encarar em 2023
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Por AmAuri SegAllA

Mudança de governo impõe novos 
desafios para o setor, mas também traz 
oportunidades. Saiba o que muda para 
os produtores a partir de 2023

UMA NOVA ERA   PARA O AGRO
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Poucos dias depois de vencer a eleição presidencial, 
o petista Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para o 
Egito para participar da COP 27, a conferência sobre 
as mudanças climáticas promovida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). Na ocasião, Lula falou – 
com inegável ênfase, ressalte-se – sobre o que espera 
do agronegócio a partir de 2023. “Estou certo de que o 
agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso 
governo na busca por uma agricultura regenerativa e 
sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e 
educação no campo, valorizando os conhecimentos dos 
povos originários e comunidades locais”, disse o novo 
presidente. “No Brasil, há vários exemplos exitosos de 
agroflorestas”, completou, diante de uma plateia de 
diplomatas estrangeiros.

Por mais que parte do agronegócio brasileiro     
desconfie das boas intenções de Lula, é incontestável     
que o presidente fará de tudo para manter uma política 
de boa vizinhança com o setor. Não é à toa. O agro, 
como se sabe, consolidou-se nos últimos anos como o 
principal pilar da economia do País, respondendo por um 
quarto do PIB, 50% do valor das exportações e 20% das                       
ocupações no mercado de trabalho. É impossível, portanto, 
ignorar tal pujança. 

“O presidente eleito não tem nenhuma escolha além de 
colocar o Ministério da Agricultura no nível de primeiro 
escalão do governo”, diz Thiago de Aragão, diretor de 
Estratégia da consultoria Arko Advice. “O impacto do 
agronegócio no Brasil é visível e qualquer mudança de 
postura que tire a relevância do setor será um tiro no pé.” 
Até o fechamento desta edição, o presidente não havia 
anunciado o nome do novo ministro.

Mas, independentemente do nome, quais serão as 
diretrizes do novo governo para a área? Para especialistas, 
a boa notícia é que, de fato, não haverá rupturas. “A lógica 
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"

é a mesma do futebol: em time que está 
ganhando não se mexe”, afirma Paulo 
Feldman, professor de economia da 
Universidade de São Paulo. Feldman cita 
o programa de governo apresentado por 
Lula, que não trouxe nenhuma medida 
revolucionária para o setor – o que é 
ótimo, aponte-se. Durante a campanha, 
os adversários do petista especularam 
sobre a possível criação de um novo 
imposto para taxar as exportações do 
agro, mas as equipes designadas para a 
transição passaram longe desse tema. 
Em mais de uma ocasião, o produtor e 
empresário Joe Valle, que integrou esse 
time, negou qualquer possibilidade de 
se aumentar a mordida tributária.

A mudança mais visível em relação à 
gestão Bolsonaro diz respeito a questões 
ambientais. Como se sabe, esse foi 
um dos pontos sensíveis do governo 
anterior, que pouco fez para vender 
ao mercado internacional a ideia de 
que o Brasil está comprometido com a 

preservação da natureza. Ao contrário 
do que muitos imaginam, o agronegócio 
brasileiro – pelo menos a vertente séria 
e comprometida, que corresponde à 
esmagadora maioria – é um dos mais 
sustentáveis do mundo. Nos últimos 
anos, a adoção de novas tecnologias, 
a gestão responsável dos recursos 
naturais e a busca permanente pelo 
equilíbrio entre produção e preservação 
tornaram os campos do País símbolos 
de compromissos sustentáveis. 
Ainda assim, essa imagem é pouco 
conhecida do exterior e certamente 
ficou prejudicada pela falta de atenção 
do governo Bolsonaro à temática 
ambiental.

Sob Lula, o cenário tende a ser 
diferente, ao menos nesse aspecto. Para 
Thiago de Aragão, um caminho provável 
é que os ministérios da Agricultura e 
do Meio Ambiente passem a trabalhar 
em fina sintonia. “A política externa 
ambiental ganha uma preponderância 

A  p o l í t i c a  e x t e r n a 
a m b i e n ta l  g a n h a 
u m a  p r e p o n d e r â n c i a 
g r a n d e  p o r  c o n ta  d a s 
e x p e c tat i va s  e m  r e l a ç ã o 
a  c r é d i t o  d e  c a r b o n o , 
a g r i c u lt u r a  s u s t e n táv e l 
e  e n e r g i a  l i m p a”
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grande por conta das expectativas em 
relação a crédito de carbono, agricultura 
sustentável e energia limpa”, diz ele. 
Isso soa como música nos ouvidos de 
parceiros comerciais do agronegócio 
brasileiro, principalmente os europeus, 
que cada vez mais ameaçam impor 
barreiras aos países não comprometidos 
com a agenda ESG.

Aragão cita um exemplo de como 
uma agenda ambiental mais assertiva 
pode abrir portas para novos negócios. 
Nos últimos 20 anos, o esperado acordo 
comercial entre União Europeia e 
Mercosul permaneceu travado por causa 
das discordâncias nas partes envolvidas, 
mas agora há uma chance maior de 
ser ratificado diante da promessa de 
cumprimento de normas ambientais 
pelos países. Com um governo mais 
comprometido com a agenda verde, 
aumentam as chances de as negociações 
finalmente serem concluídas.

O acordo traria benefícios relevantes 

para o agronegócio brasileiro. 
Ele prevê que, em um período de 
dez anos, as tarifas de exportação de 
alguns produtos da América 
do Sul à Europa sejam zeradas. 
Em contrapartida, os europeus 
eliminariam até 91% das taxas aplicadas 
ao Mercosul. Segundo especialistas, 
seriam beneficiados exportadores de 
suco de laranja, arroz, açúcar, etanol 
e carne bovina, para citar apenas 
alguns exemplos. Ou seja: uma política 
ambiental consistente aproximaria os 
brasileiros dos europeus – que ficariam 
mais abertos inclusive para fechar novos 
acordos comerciais –, num ciclo positivo 
que o mundo corporativo gosta de 
chamar de relação “ganha-ganha”.

Outro impacto positivo do novo 
governo poderá ser a volta do mercado 
de crédito de carbono ao radar dos 
investidores. Em setembro passado, a 
deputada federal Marina Silva (Rede-SP) 
entregou uma carta ao petista com uma 
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E m  n e n h u m  o u t r o  p a í s  a s 
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série de reivindicações na área ambiental. 
Entre os pedidos estava a exploração 
dos créditos de carbono gerados pela 
redução de emissões por desmatamento. 
“Em nenhum outro país as condições 
naturais para uma transição justa para 
uma economia de carbono neutro são 
mais evidentes do que no Brasil”, escreveu 
Marina na carta.

De fato, o potencial para a geração 
de valor é imenso. De acordo com um 
levantamento realizado pela WayCarbon, 
consultoria especializada em 
sustentabilidade e mudanças climáticas,  
o Brasil poderá gerar receitas de                   
US$ 120 bilhões com créditos de carbono 
até 2030, considerando o preço de um 
cenário otimista de US$ 100 por tonelada. 
Para Laura Albuquerque, gerente sênior 
da WayCarbon, a falta de regulamentação 
do mercado afasta possíveis investidores 
e é um entrave que precisa ser superado              
o quanto antes.

Novos governos, sejam eles quais 
forem, representam momentos 
oportunos para que mudanças como 
essas sejam levadas adiante. Atualmente, 
existe um projeto de lei em tramitação no 
Congresso Nacional que trata do tema, 
mas os parlamentares até agora não 
demonstraram muita disposição para 
analisá-lo, até porque a agenda política 
nos últimos anos ignorou quase que                           
por completo as questões ambientais.

Nesse aspecto, Marina Silva, que 
certamente terá papel de destaque no 
governo Lula, poderá ajudar. O Brasil 
poderia ser referência nesse setor, mas 
está atrasado em relação a seus pares 
internacionais. Países como Canadá, 
China, Estados Unidos e Japão, além dos 
integrantes da União Europeia, possuem 
mercado de crédito de carbono regulado. 
Portanto, são mais competitivos na 
atração de investimentos. Com Lula, 
dizem os especialistas, há chance maior 
de mudança nesse cenário.

O novo presidente está disposto a 
usar a agropecuária como protagonista 
da segurança alimentar no País, em 
um momento em que 33,2 milhões de 
brasileiros passam fome. Sua ideia 
é promover políticas de estímulo à 
produção da agricultura familiar e 
orgânica. Segundo o programa de 
governo apresentado em meados de 2022, 
uma das propostas é criar uma política 
nacional de abastecimento a partir dos 
estoques públicos de alimentos.

Por essa lógica, as reservas 
permitiriam ao governo comprar 
produtos agrícolas quando eles não 
atingirem seu preço mínimo de venda. 
Além disso, os itens poderiam ser 
colocados no mercado em momentos 
de alta dos preços de alimentos – 
com a elevação da oferta, os valores 
inevitavelmente cairiam.
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 Um aspecto ainda nebuloso no 
futuro governo Lula diz respeito à 
infraestrutura, um tema fundamental 
para o agronegócio. Henrique 
Dau, especialista do Insper Agro Global, 
diz que Lula defende um modelo 
híbrido de investimentos no setor: 
“Haverá a presença do setor privado, 
mas o governo será o principal vetor 
de aportes em infraestrutura”, diz ele. 
Uma possibilidade é a manutenção 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), ideia defendida 
pela equipe de transição da área. 

Atualmente, existem 146 projetos 
qualificados dentro do âmbito do 
PPI – alguns deles de impacto direto 
no agronegócio – e a expectativa é 
de que sejam retomados. “Não temos 
uma visão de extinção, o que está 
avançado não vai retroceder”, disse, 
em evento recente, Viviane Moura, 
ex-superintendente de Parcerias e 
Concessões do Piauí, que fez parte do 
time designado pelo presidente Lula 
para desenvolver propostas na área. 
“Queremos trazer a iniciativa privada 
para reconstruir o País.”

O chamado eixo social é o que 
gera mais controvérsia entre alguns 
setores do agronegócio, principalmente 
em relação à demarcação de terras 
indígenas. A expectativa dos povos 
originários é de que o presidente 

eleito homologue cinco territórios nos 
primeiros dias de seu governo – duas 
terras no Acre e as outras em Alagoas, 
Mato Grosso e Santa Catarina, além 
de expandir consideravelmente nos 
quatro anos de governo as áreas de 
proteção para essas comunidades.

É provável que, em algum momento, 
as terras indígenas esbarrem em 
regiões produtivas, o que exigirá do 
governo sensibilidade para evitar 
conflitos fundiários. O governo 
Bolsonaro, lembre-se, foi bastante 
ativo em termos de regularização 
fundiária, algo que dificilmente se 
repetirá no governo Lula. Em sua 
gestão, Bolsonaro concedeu o recorde 
de 430 títulos de terra.

Outra questão que incomoda 
alguns segmentos do agronegócio diz 
respeito à atuação dos movimentos 
sociais. “Há preocupação com a defesa 
da propriedade privada em virtude 
das invasões no passado”, afirmou a 
pecuarista Teresa Cristina Vendramini, 
presidente da Sociedade Rural 
Brasileira, em entrevista a o Broadcast 
Agro. “Foi esse o principal motivo que 
levou ao afastamento do setor do então 
candidato Lula. Não tenho dúvidas 
de que temos de conversar sobre isso.” 
Ainda assim, Vendramini espera 
intensificar o diálogo com o novo 
presidente, o que começou a ser feito 
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inclusive durante a campanha presidencial, 
a partir de contatos mediados pelo vice-
presidente eleito Geraldo Alckmin.

A Sociedade Rural Brasileira defende uma 
série de iniciativas para 2023. Entre elas, maior 
esforço na implementação do Código Florestal, 
a continuidade do projeto de regularização 
fundiária para a distribuição de títulos 
agrícolas e investimentos em educação no 
campo, a partir principalmente de projetos 
de inserção tecnológica. Se boa parte dessas 
reivindicações forem atendidas, a entidade 
certamente deverá considerar o governo Lula 
bem-sucedido.

Para a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), que reúne as 
federações da agricultura de todos os estados 
brasileiros, a expectativa é de que a nova 
gestão contribua para ampliar os destinos das 
exportações. Por meio de nota, a entidade disse 
que é preciso que “o governo do País, acima de 

tudo, proporcione segurança jurídica para o 
produtor, defendendo-o das invasões de terra, 
da taxação confiscatória ou desestabilizadora, 
ou dos excessos da regulação estatal”.

Por mais que novos governos sempre 
representem mudanças, o agronegócio 
brasileiro é suficientemente forte para 
atravessar mudanças de rota, sejam elas quais 
forem. Se num primeiro momento a eleição 
de Lula trouxe certa apreensão para o setor, 
a verdade é que agora os ânimos já estão 
apaziguados. Além disso, está claro que, se 
por um lado a gestão petista traz desafios, por 
outro ela também oferece oportunidades. É 
consenso entre os especialistas que a agenda 
ambiental poderá representar excelente fonte 
de recursos para o setor. Se bem aproveitada, 
a temática sustentável abrirá portas inéditas 
para os profissionais do campo. Não há dúvida: 
em 2023 e nos próximos anos, o agronegócio 
seguirá mais forte do que nunca.

AgMatéria de Capa
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Tudo indica que o agronegócio brasileiro seguirá em 
ritmo de expansão em 2023. Mas, para garantir o 
vigor de suas raízes e a colheita farta, será necessário 
acompanhar, ou até superar, o ritmo das transformações 
que ocorrem dentro e fora do País

O DESAFIO 
DA VIRADA

Por Romualdo Venâncio
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          m olho no campo e outro na 
geopolítica internacional. Assim deve ser o 
início de 2023 para o agronegócio brasileiro. 
E é só o começo. Os olhares também 
precisam estar voltados a diversos outros 
pontos: o clima, as questões ambientais, as 
movimentações econômicas e financeiras 
do mercado global, cada passo do novo 
governo, o poder de compra e os hábitos 
dos consumidores. Ou seja, como o gigante 
Argos, da mitologia grega, o setor vai 
precisar ter centenas de olhos para 
monitorar todas as questões que impactam 
seu desenvolvimento. A boa notícia é que 
há capacidade para isso e o Brasil tem 
potencial para liderar algumas das 
principais pautas mundiais, como 
sustentabilidade e segurança alimentar. 

Quando se fala em perspectivas para o 
agronegócio nacional no próximo ano, a 
geopolítica mundial aparece entre os 

trending topics. Mas não necessariamente 
de uma forma positiva. Ao final de 
fevereiro próximo, caso não ocorra alguma 
mudança significativa na atual situação do 
Leste Europeu, a guerra entre Rússia e 
Ucrânia completará um ano. E a 
persistência do embate aumenta o risco de 
o problema se ampliar. Segundo o diretor 
do Departamento de Energia e 
Agronegócio do Ministério das Relações 
Exteriores, o embaixador Alexandre Peña 
Ghisleni, é uma aposta de risco afirmar que 
a paz está sendo retomada. “Essa guerra 
não está resolvida, pode se estender e o fator 
mais relevante para nós é o impacto 
internacional”, afirmou Ghisleni durante o 
evento Perspectivas para o Agro 2023/2026, 
realizado pela Sociedade Rural Brasileira 
(SRB) no início de dezembro. 

O embaixador alerta para os efeitos 
colaterais das consequências desse 

U
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confronto, como sanções à Rússia, a exemplo 
do que ocorreu com a Bielorrússia em 2020. 
“A Rússia é o maior exportador mundial de 
gás, segundo maior de petróleo e terceiro de 
carvão. Se for retirada do mercado, o 
abastecimento de energia será abalado”, 
disse. Segundo Ghisleni, o mercado 
internacional de energia pode se 
autorregular e estabilizar o fornecimento, 
“mas o tempo de maturação de 
investimentos é de cinco anos”. Tal cenário 
agravaria ainda mais a elevação dos preços 
globais, com reflexos diretos sobre os custos 
de produção por aqui.

Como grande exportador que é, o 
agronegócio brasileiro sofre influência direta 
de tais movimentações, até porque o mundo 
está diante de uma nova característica 
geopolítica e uma nova dinâmica 
macroeconômica. É o que destaca a sócia e 
líder para os mercados do agronegócio da 

KPMG, Giovana Araújo: “Não é mais uma 
questão pontual”. A antes tão desejada 
globalização agora vai perdendo espaço para 
uma revisão das cadeias locais, seja por meio 
de uma visão de Estado, seja pela ótica do 
setor privado, com o intuito de reduzir a 
dependência de insumos importados, como 
é o caso dos fertilizantes. No Brasil, por 
exemplo, cerca de 90% dos adubos vêm de 
outros países. “O País não vai zerar essa 
dependência, mas pode mitigá-la com 
produção própria e associação dos produtos 
químicos com biológicos”, afirmou Giovana. 

Para a ex-ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a 
questão dos fertilizantes deve ser tratada 
como pauta de segurança alimentar, e em 
âmbito global. “Não pode sofrer sanções. A 
própria ONU [Organização das Nações 
Unidas] aderiu a esse conceito”, disse a agora 
senadora eleita por Mato Grosso do Sul, que 

AgMatéria de Capa

Projeções de consumo para 2023
 Mundo Países em Países 
  desenvolvimento desenvolvidos

Trigo -0,17% 66,1% 33,9%
Milho 1,04% 60,4% 39,6%
Soja 1,37% 73,8% 26,2%
Carne bovina 0,98% 58,8% 41,2%
Carne de aves 1,29% 63,4% 36,6%
Carne suína 2,17% 66,0% 34,0%
Biocombustíveis 0,00% 46,2% 53,8%
Fonte: CNA
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tem planos de integrar a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
Senado. Tereza Cristina defende que o 
Brasil siga com a execução do Plano 
Nacional de Fertilizantes, “pois é um projeto 
de Estado e não de governo”. 

NOVA DIREÇÃO 
É impossível falar em perspectivas sem 

considerar a troca de comando no governo 
federal e a escolha das equipes ministeriais, 
que ainda não havia sido anunciada pelo 
presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, 
até o fechamento desta edição. 
Considerando-se que boa parte do 
agronegócio apoiou a reeleição de Jair 
Bolsonaro, é natural que exista apreensão 
quanto a essa transição. A sensação era 
semelhante em 2003, quando Lula assumiu 
o cargo pela primeira vez, mas os humores 
mudaram assim que Roberto Rodrigues foi 
convidado para conduzir o Mapa. Desta 
vez, essa transformação começou a ocorrer 
pelo cenário internacional, exatamente em 
pontos cruciais para o agronegócio, como 
as cobranças globais sobre 
sustentabilidade. “A presença do presidente 
eleito na COP 27, inclusive cobrando os 
compromissos assumidos por diferentes 
nações, deixa muito clara a tônica de 
posicionar o Brasil como protagonista 
mundial dessa agenda do meio ambiente”, 
disse Giovana Araújo, da KPMG. 

O novo governo pode ter uma grande 
oportunidade de alterar a posição do Brasil 
nesse debate global sobre preservação 
ambiental e mudanças climáticas. 
Atualmente, o principal alvo do 
questionamento de importantes players 
mundiais sobre o País é o desmatamento. 
Segundo dados do Sistema de Alerta de 
Desmatamento (SAD) do Instituto do 
Homem e Meio Ambiente da Amazônia 

(Imazon), entre janeiro e outubro de 2022, 
foram desmatados 9.696 km2 na Amazônia, 
área bem próxima dos 9.742 km2 
registrados em 2021. No ano anterior, esse 
índice foi 7.298 km2.

Para o coordenador do Insper Agro 
Global e Núcleo Agro do Centro Brasileiro 
de Relações Internacionais (Cebri), Marcos 
Jank, o País pode sair da mira da cobrança e 
abrir novas portas de negociações. “Temos 
uma chance de colocar o debate em outro 
nível. Podemos falar de clima não só pelo 
lado negativo do desmatamento, mas pelo 
lado positivo dos mercados de carbono”, 
afirmou. O Brasil já vem avançando nessa 
transição para uma economia de baixo 
carbono, mas precisa ganhar velocidade e 
relevância, movimento que também 
demanda investimentos e organização. 

Na opinião de Giovana Araújo, o agro 
brasileiro tem um potencial enorme de 
sequestro de carbono, valorizado por 
iniciativas como o Plano ABC+, que integra 
o sistema de Integração-Lavoura-Pecuária-
Floresta (ILPF). “E ainda há um valor 
escondido, que é o carbono armazenado no 
solo. Isso já é mensurável, mas ainda não 
reconhecido internacionalmente”, disse a 
executiva da KPMG. “Temos de avançar 
com tecnologias que mensurem e 
comprovem esse ganho, que sirvam como 
uma certificação desse armazenamento 
para conquistar valorização.”

Um bom desafio para o novo governo, 
aproveitando o diálogo já aberto pelo 
presidente eleito com países da União 
Europeia, por exemplo, é acertar a sintonia 
sobre a definição de desmatamento ilegal, 
que é crime, e o desmatamento permitido 
por lei. Esse diálogo é urgente, pois o sarrafo 
das exigências internacionais está subindo. 
O embaixador Alexandre Ghisleni chama a 
atenção para a nova lei da União Europeia 
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FOGO AMIGO
O agronegócio vai começar 2023 pagando mais impostos 
no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, reeleito 
com o apoio do setor, passou a ser contestado e até 
confrontado por produtores goianos após a aprovação, no 
dia 23 de novembro, da lei que implementa a “taxação do 
agro” e passa a valer em 1º de janeiro. Trata-se de uma 
“contribuição” de até 1,65% sobre produtos do setor e a 
meta é arrecadar R$ 1 bilhão por ano, recursos que serão 
investidos em infraestrutura. 

Para o advogado tributarista e sócio do escritório Ferraz de 
Camargo e Matsunaga (FCAM), Gabriel Hercos, essa 
taxação cria insegurança jurídica para o setor, pois sinaliza 
que as regras do jogo podem ser alteradas com o jogo em 
andamento. Além de elevar os custos de produção, ainda 
pode reduzir o interesse de investidores estrangeiros. 
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Projeções econômicas para 2023

PIB Brasil 0,75%
PIB Agronegócio 0% e 2,5%
Inflação 5,08%
Taxa Selic 11,75%
Câmbio R$/USD 5,25
Consumo das Famílias 0,8%
VBP Total 1,1%
VBP Agrícola 2,8%
VBP Pecuária -2,3%
Fonte: CNA

que impede a compra de commodities 
como soja, café, cacau, madeira, produtos 
pecuários, entre outras, cuja produção 
esteja relacionada a desmatamento. E a 
legislação será retroativa para a partir de 
dezembro de 2020. “Assim que for publicada, 
o que deve acontecer antes de março de 
2023, também deve sair a lei britânica na 
mesma linha”, afirmou. “E os Estados 
Unidos já abriram consulta pública sobre 
uma lei semelhante.”



PRODUÇÃO
Para agricultores e pecuaristas, tão 

importante quanto acompanhar as 
definições dessas questões mercadológicas 
é garantir a máxima eficiência de lavouras e 
rebanhos. Do lado agrícola, a perspectiva 
para a safra 2022/23 é de superar as 300 
milhões de toneladas de grãos. O segundo 
levantamento de safra da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
realizado em novembro, aponta para uma 
produção total de 313 milhões de toneladas, 
volume 15,5% maior do que o que foi 
colhido na safra anterior (271 milhões de 
toneladas). Na mesma comparação, a área 
plantada cresce 3,2%, passando de 74,4 
milhões de hectares para mais de 76,8 
milhões de hectares.

De maneira geral, o desempenho 
dependerá das condições climáticas. A safra 
passada apresentou um grande desafio 
nesse campo, por conta do La Niña e de 
enchentes. Na Região Sul e em Mato Grosso 
do Sul, houve prejuízo de R$ 83 bilhões nas 
lavouras de milho e soja, segundo dados da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). O sinal de alerta permanece 
em 2023. “Para o ano que vem, de novo o 
fator preponderante é o clima, e há sinais 
amarelos em relação ao sul do País”, disse o 
sócio da consultoria MB Agro, José Carlos 
Hausknecht, ao Broadcast Agro do Grupo 
Estado. “É cedo para falar, mas é difícil 
imaginar um ano de La Niña sem perdas 
na produção.” 

Outra preocupação que deve persistir 
para o próximo ano é o custo de produção. 
Em 2022 já foi um dos maiores dos últimos 
anos, conforme análise da CNA. Segundo o 
diretor técnico da entidade, Bruno Lucchi, 
os insumos comprados no início e no meio 
do ano, para as culturas de soja, milho e 

trigo, tiveram aumento acima de 40%. A 
soja, ainda a principal commodity agrícola 
do Brasil, pode ter esse impacto amenizado 
pelo volume, pois a estimativa é de que a 
produção passe de 153,5 milhões de 
toneladas na safra 2022/23, evolução de 
22,3% sobre o período anterior.  

No caso do milho e do trigo, o peso do 
custo de produção pode ser suavizado pelas 
possibilidades de crescimento de ambos. O 
milho já vinha se transformando no grão 
de ouro com o expressivo avanço da 
segunda safra – que já não cabe mais 
chamar de safrinha, pois representa 76% do 
total – e ficou ainda mais valorizado com a 
produção de biocombustível e a abertura 
da exportação para a China. “O Brasil virou 
um grande player internacional com os 
chineses podendo comprar nosso milho. 
Essa cultura vai crescer ainda mais”, 
afirmou Tereza Cristina. A ex-ministra 
deixa, inclusive, uma sugestão para 
equilibrar o abastecimento do mercado 
interno, ao menos para a alimentação 
animal. “Eu já falava muito sobre a 
produção do sorgo, e agora pode se tornar 
nosso ‘milho caseiro’ para exportarmos o 
milho de fato.”

A pecuária vai mesmo precisar de 
alternativas, pois também registrou custo 
mais elevado. “Principalmente na 
suinocultura, que teve aumento de 
produção, mas queda de consumo no 
mundo”, disse Bruno Lucchi. A cadeia 
produtiva de carne bovina passa por uma 
virada de ciclo que pode espremer as 
margens de lucratividade do setor. O 
crescimento no abate de fêmeas em 2022, 
com provável continuidade no ano que 
vem, deve aumentar a oferta de cortes no 
mercado e, por consequência, reduzir o 
valor da arroba. 

AgMatéria de Capa
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Ao anunciar que conseguiu cultivar trigo em uma fazenda 
vertical, a startup Infarm mostra que o enorme potencial do 
modelo pode ser transformado em realidade. Mas ainda há 
uma série de desafios à frente

PRODUTIVIDADE 
NAS ALTURAS

Por André Sollitto
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AgCiência

Linha de produção da 
Infarm na Alemanha: 

teoria e prática
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        m meados de novembro, a 
startup alemã Infarm, com sede em 
Berlim, anunciou que havia conseguido 
cultivar trigo em uma fazenda vertical, 
sem a necessidade de solo para o 
plantio. O feito é considerado um 
enorme avanço para a agricultura por 
uma série de razões. Para começar, a 
produtividade em um ambiente 
controlado é muito maior do que em 
campo. De acordo com o teste da 
Infarm, seria possível produzir 117 
toneladas por hectare, 26 vezes mais do 
que na mesma área em uma lavoura 
tradicional. Isso seria possível graças a 
seis ciclos de produção anuais, além da 
combinação perfeita de luz, umidade, 
temperatura e nutrientes. 

Há uma óbvia economia de espaço, 
além de se criar uma alternativa para 
cultivar o grão (geralmente produzido 
em regiões de clima temperado) em 
qualquer parte do globo e em áreas 
mais próximas dos centros urbanos, 

onde estão os consumidores. Mas o 
principal é oferecer uma oportunidade 
para resolver o grande dilema de como 
alimentar uma população crescente 
que deve alcançar a marca de 10 bilhões 
de pessoas em menos de 30 anos. 
Viabilizar a agricultura indoor, que 
surgiu com foco em hortaliças, para as 
chamadas grandes commodities pode 
significar uma nova revolução agrícola. 
E a experiência da Infarm parece ter 
sido o primeiro passo real nesse sentido.

A agricultura vertical já é uma 
realidade inclusive no Brasil. Existem 
diversas empresas que oferecem uma 
variedade de hortaliças, temperos, 
ervas aromáticas e, ocasionalmente, 
frutas cultivadas em ambientes 
controlados. A maior fazenda vertical 
da América Latina, propriedade da 
startup Pink Farms, fica em São Paulo, 
na região do Ceasa, e já tem parcerias 
com redes de supermercados. É um 
mercado global avaliado em US$ 3,47 

E
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bilhões em 2021, de acordo com 
um estudo da Fortune Business 
Insights, com potencial para 
alcançar mais de US$ 20 bilhões 
até 2029. Mas o cultivo de grãos 
ainda é um problema.

O trigo, por exemplo, é uma 
cultura que precisa de muito 
espaço para se desenvolver. Para 
obter resultados satisfatórios em 
ambientes controlados, os 
produtores precisam buscar 
cultivares específicas, com uma 
altura menor do que o trigo 
cultivado em campo. Atualmente, 
o modelo das fazendas verticais 
ainda demanda uma enorme 
quantidade de energia para 
funcionar, e os custos de 
produção ainda são altos, o que 
impacta no preço final dos 
alimentos. No estágio de hoje, 

ainda não é possível competir 
com as commodities tradicionais. 

Há muito investimento no 
setor para tentar contornar as 
limitações. Em Dubai, por 
exemplo, uma parceria entre a 
Crop One Holdings e a Emirates 
Flight, braço de catering da 
gigante da aviação, foi 
responsável pela construção da 
maior fazenda vertical do 
mundo, a ECO 1, ao custo de US$ 
40 milhões. As hortaliças, 
cultivadas com 95% menos água 
e sem pesticidas e herbicidas, 
serão oferecidas em voos da 
companhia e em mercados 
espalhados pelos Emirados 
Árabes Unidos. O governo de 
Abu Dhabi também investiu US$ 
100 milhões em pesquisa e 
desenvolvimento no setor. Nos 

AgCiência

Campo de provas 
indoor da 

startup alemã: 26 
vezes mais trigo 

por hectare
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Estados Unidos, algumas 
startups também atraíram muita 
atenção. A Bowery Farming, por 
exemplo, recebeu mais de US$ 
646 milhões e inclui celebridades 
entre seus investidores, como 
Justin Timberlake e Natalie 
Portman. A Plenty soma US$ 941 
milhões e tem o SoftBank e o 
Bezos Expeditions, fundo do 
bilionário Jeff Bezos, da Amazon, 
entre os responsáveis pelos 
grandes aportes.

Nem todas, no entanto,       
estão conseguindo manter                  
as operações. Outra startup 
promissora, a AeroFarms, 
desistiu dos planos de abrir o 
capital por meio de um SPAC, 
veículos que captam dinheiro 
antes de se fundirem a alguma 
startup que mostra potencial. Os 
investidores colocam recursos 
nessas empresas confiando que 
os gestores vão encontrar bons 
ativos e levá-los à bolsa, e por      
isso recebem o apelido de 
“companhias de cheque em 
branco”. Outros investidores 
desistiram de fazer aportes na 
AppHarvest, outra empresa da 
área. Há ainda um número 
crescente de startups do setor       
de agricultura vertical que estão 
encerrando suas operações, 
como a americana Fifth Season  
e a holandesa Glowfarms. Para 
analistas, o movimento, no 
entanto, é positivo. Depois do 
hype que tomou conta do 
ecossistema agtech por conta 
dessas empresas, é natural que o 
mercado amadureça e apenas      

Ag Ciência
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as companhias mais sólidas e 
com maior potencial continuem 
no mercado.

Encontrar soluções para a 
cadeia de produção de grãos é 
uma necessidade premente. A 
guerra na Ucrânia mostrou como 
a dependência de um punhado 
de fornecedores pode ser 
problemática. A Ucrânia é 
responsável por 10% de toda a 
produção de trigo do planeta, 
além de 15% do milho e 13% da 
cevada produzida. Grande parte 
dessa produção é escoada para o 
resto do mundo, mas com o 
conflito a cadeia de 
abastecimento foi afetada e os 
preços dispararam. Países da 
África, como Somália, Eritreia e a 
República Democrática do Congo, 
perderam de 80 a 100% de seus 
suprimentos do grão. 

O trigo, especialmente, é um 
alimento com papel central em 
diversas culturas. Hoje, há um 

acordo entre Rússia e Ucrânia, 
mediado pela Turquia, que 
permite o escoamento dos grãos. 
Mas é um equilíbrio tênue que 
pode ser revertido sem aviso. As 
mudanças climáticas também 
oferecem perigo. De acordo com 
um estudo publicado na Nature 
reunindo pesquisas em vários 
países produtores, como China, 
Índia, Estados Unidos, França e 
Rússia, cada 1° C de aumento na 
temperatura média do planeta 
vai reduzir em 6,4% a quantidade 
de trigo que a humanidade é 
capaz de produzir. 

A promessa de transformação 
oferecida pelo modelo vertical 
ainda é imbatível. Um estudo 
publicado neste ano no periódico 
científico norte-americano 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) 
apresenta modelos em que uma 
lavoura de grãos em ambiente 
controlado, em uma fazenda 

vertical de dez andares de altura e 
que ocupa 1 hectare de terra teria 
potencial para atingir 
produtividade até 600 vezes 
maior que a média em lavouras 
tradicionais. Os resultados 
obtidos pela Infarm começam a 
apontar para a realização desse 
enorme potencial hipotético. 
“Estamos confiantes de que o 
trigo pode ser cultivado com 
sucesso em escala interna como 
uma alternativa resiliente ao 
clima”, afirmou Guy Galonska, 
cofundador da Infarm, no 
comunicado sobre a conquista. 
“Nosso rendimento recorde 
poderia ser aumentado em mais 
50% nos próximos anos usando 
uma combinação de genética 
aprimorada, hardware e 
ambientes de crescimento 
otimizados”, concluiu. O caminho 
para a mudança da maneira 
como grãos são produzidos 
começa a se tornar mais claro. 

Agro com teto: 
arroz, mangas, 

bananas e até 
pastagens já 

são produzidos 
em ambientes 
controlados
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Família Baldissera: 
mais de 50 anos no campo
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Dizem que Legado é algo que se deixa.
Ou se ganha.
Não. Legado é algo que se conquista.
Se conquista todo dia, por causa de ontem e de amanhã.
Por causa da tradição. Da vocação.
Daquela vontade de vencer que não para.
No campo, Legado é a razão. É evolução. É ambição. 
É o maior trabalho da Terra.
Todo Legado nasce para continuar.
É por isso que a BASF também continua.
A inovar. A se dedicar. A pesquisar.
E a estar do lado de quem produz.
De grão em grão. De safra a safra.
De pai para filho. Para filha. Para sempre.

Da tradição à inovação.

L e g a d o  é  e v o l u ç ã o .

NASCEU PARA
CONTINUAR.

seu

c o n t i n u a
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Em nova campanha, BASF homenageia o inestimável 
legado que as famílias de produtores deixaram para os seus 
descendentes e para a agricultura brasileira

DE GERAÇÃO 
PARA GERAÇÃO
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produtora de grãos Elizana 
Baldissera Paranhos, a Gija, 
traz a resposta na ponta da 

língua quando perguntada sobre o       
que a inspirou a trabalhar no campo. 
“Ninguém aprende a gostar do que não 
conhece”, diz ela. Neste caso, a frase não 
poderia ser mais verdadeira. Gija, de 
fato, cresceu entre lavouras e pastos           
e a proximidade com a terra desde cedo 
foi vital para que conhecesse a fundo  
os mistérios da atividade agrícola. A 
conexão com a vida rural – e a paixão 
que nasceria a partir dessa íntima 
convivência – se deve essencialmente       
à influência direta da família. “Tenho 
muito orgulho das minhas raízes, de ter 
crescido na barra da calça do meu pai”, 
diz ela. “Essa rotina me fez tomar gosto 
pelas coisas simples do campo.” Em 
outras palavras: Gija é o que é – uma 
produtora de soja, milho, feijão e trigo 
que coleciona prêmios no Brasil – 
graças ao legado deixado por seus pais.

Em poucos setores o legado é tão 
importante quanto no agronegócio. 
Com ele vem o traquejo para lidar com 
a terra, a sabedoria para entender a 
exata hora de colher e plantar, a 
sensibilidade para enfrentar os 
humores do clima, entre muitas outras 
habilidades que se absorve ao longo da 
vida, de geração para geração. Atenta a 
essa peculiar característica do universo 
agro, a BASF lançou em 2018 seu 

posicionamento de marca inspirado       
no legado dos agricultores brasileiros.      
A iniciativa começou com o lançamento 
de uma música que homenageava 
homens e mulheres que passam seus 
conhecimentos para os descendentes. 
Depois, a empresa produziu uma 
websérie focada nessa temática. Agora      
a nova etapa da campanha vai além.

Chamada “Seu Legado Nasceu       
Para Continuar”, ela presta justa 
homenagem àqueles que fazem a 
diferença no campo – as gerações que se 
conectam e, assim, ampliam os legados 
de suas famílias. “Chegou o momento  
de avançarmos e expandir a perspectiva 
do que representa o legado para os 
agricultores”, diz Eduardo Novaes, 
diretor de Marketing de Soluções para 
Agricultura da BASF. “Vamos retratar 
famílias reais que contribuem para o 
sucesso do agronegócio brasileiro. Nossa 
motivação é valorizar brasileiros que 
posicionaram nossa agricultura como 
uma das melhores do mundo.”

Sob diversos aspectos, “Seu Legado 
Nasceu Para Continuar” traz uma 
mensagem ao mesmo tempo simples                     
e poderosa. Ela retrata os anseios de 
perpetuar histórias de vida e conquistas, 
algo que move pessoas em qualquer 
parte do mundo. “Ter a certeza da 
continuação do legado é uma grande 
motivação para seguirmos firmes em 
nossos propósitos e conquistarmos 
nossos objetivos, sabendo que todo 
esforço não será em vão”, acrescenta 
Novaes. O executivo ressalta que                       
o objetivo da empresa é gerar 
identificação e orgulho entre aqueles 
que de alguma forma participam do 
agronegócio brasileiro. “As imagens das 
famílias reunidas com seus pertences 
pessoais no campo geram reflexão e 

“Meu pai nunca fez diferença entre nós e isso 
foi fundamental para que eu tivesse plena 
confiança para trabalhar num ambiente 

tradicionalmente masculino”
ELIZANA “GIJA” BALDISSERA PARANHOS

A

Assista ao vídeo        
"Seu Legado Nasceu 
para Continuar"
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tocam no íntimo de cada um de nós.”
São vídeos estrelados por famílias cujos legados 

as ajudaram a construir trajetórias de sucesso no 
agronegócio. A divulgação destes conteúdos já 
começou a ser realizada em veículos de 
comunicação e nas redes sociais da BASF Agro.          
O vídeo com a família Baldissera – que tem 
atualmente Gija como uma de suas expoentes – foi 
o primeiro a ser compartilhado, e os restantes serão 
exibidos nos próximos meses. Para a escolha das 
famílias participantes, a BASF buscou aquelas em 
que estava explícita a importância do legado e a 
união de gerações. “Pelas imagens, é possível 
imaginar que elas têm histórias diferentes e 
dedicam-se a cultivos diferentes. Isso é importante, 
porque as famílias são únicas em seu legado e, ao 
mesmo tempo, têm muita coisa em comum com 
cada um de nós”, aponta Eduardo Novaes.

A conexão da família Baldissera com o campo 
começou em 1969, quando o patriarca, Leomir, 
atualmente com 79 anos, saiu de Veranópolis, no 

Rio Grande do Sul, para morar em São Paulo. A 
ideia era ficar pouco tempo, mas a identificação 
com a nova terra fez com que fincasse bandeiras  
em solo paulista. Leomir estabeleceu-se em Capão 
Bonito, casou-se e teve três filhos – um homem e 
duas mulheres. “Meu pai nunca fez diferença entre 
nós e isso foi fundamental para que eu tivesse plena 
confiança para trabalhar num ambiente 
tradicionalmente masculino”, diz Gija.

Hoje em dia, ela e o marido plantam em           
áreas separadas do pai, numa cidade vizinha – 
Itapetininga –, cuidando de tudo o que envolve             
a safra, do planejamento à colheita. Referência          
do setor, Gija ganhou um prêmio nacional de 
produtividade de soja e chegou a integrar a lista  
das 100 mulheres mais influentes do agronegócio, 
segundo a revista Forbes. Mãe de quatro crianças, 
Gija segue os passos do pai. “Eu sempre trago os 
meus filhos para a roça, exatamente como o meu 
pai fez comigo”, diz a produtora. O nome que se dá            
a isso é legado. 
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Não. Legado é algo que se conquista.
Se conquista todo dia, por causa de ontem e de amanhã.
Por causa da tradição. Da vocação.
Daquela vontade de vencer que não para.
No campo, Legado é a razão. É evolução. É ambição. 
É o maior trabalho da Terra.
Todo Legado nasce para continuar.
É por isso que a BASF também continua.
A inovar. A se dedicar. A pesquisar.
E a estar do lado de quem produz.
De grão em grão. De safra a safra.
De pai para filho. Para filha. Para sempre.
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CONTINUAR.

seu

c o n t i n u a

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
@basf_agro_br

Leia o QR Code com seu celular e assista ao filme.
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Com aporte de R$ 300 milhões, recuperação de grandes áreas degradadas 
no Brasil une família Moreira Salles e Armínio Fraga no mercado de crédito 
ambiental que movimentou US$ 227 bilhões no ano passado

OS BANQUEIROS 
DAS FLORESTAS

Por Marco Damiani

AgNegócios
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        e valores grandiosos e em 
aceleração no mundo, mas ainda 
sem regulação completa e com          
um comércio residual no Brasil,               
o mercado de crédito de carbono 
nacional vive neste momento uma 
franca movimentação de um de seus 
mais jovens e, sem dúvida, maior 
player em termos de recursos 
financeiros. A re.green, empresa 
fundada este ano a partir de uma 
associação entre banqueiros e 
empresários reconhecidos em outros 
segmentos, está em plena fase de 
execução do projeto de 
reflorestamento de sua primeira 
grande propriedade adquirida para 
fins de resgate de carbono da 
atmosfera e, com isso, obtenção de 
bons lucros pelos serviços prestados 
ao meio ambiente. A entrada dessa 
empresa, cujo cacife em capital 

inicial chega a mais de R$ 300 
milhões, no jogo climático é uma 
sinalização clara de que o mercado 
nacional de compensação de 
emissões de poluentes ganha 
musculatura, densidade e, neste caso 
específico, personagens de sucesso 
consagrado em seus negócios até 
aqui. No Conselho de Administração 
da re.green, presidido pelo banqueiro 
Marcelo Medeiros, brilha a estrela  
do economista Armínio Fraga, 
ex-presidente do Banco Central             
e chefe da Gávea Investimentos. 
Como investidor, ele está ao lado       
da família Moreira Salles, fundadora 
do Unibanco, sócia do Itaú e dona da 
Cambuhy Investimentos, e Marcelo 
Barbará, ex-banco Garantia e atual 
CEO da casa investidora Lanx 
Capital e da própria Cambuhy. Os 
três nunca haviam investido em 

D
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reflorestamento antes.            
Entre  os cofundadores da 
companhia, João Moreira Salles 
é mais um nome ligado ao 
mercado financeiro que               
se faz presente. 

No mês passado, o 
empresário Guilherme Leal, 
um dos homens mais ricos do 
País  e com longa história no 
terreno da sustentabilidade, 
como líder da Natura, também 
aportou recursos milionários      
e terá assento no Conselho da 
companhia. Com ele, chega 
Roberto Waack, presidente do 
Instituto Arapyaú e conselheiro 
para investimentos de Leal.            
É certo que, se não houvesse 
potencial nesse negócio, 
nenhum deles estaria ali.                     
A área técnica da re.green é 
igualmente estrelada. Fazem 
parte do time que irá definir      
os critérios para os 
reflorestamentos na pauta da 
companhia o professor Ricardo 
Rodrigues, da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq-USP), um dos maiores 
especialistas brasileiros no 
assunto. Rodrigues também        
é um dos cofundadores.                
O COO – Executivo Chefe de 
Operações – é o também 
professor uspiano Mauricio 
Penteado, de larga experiência 
em companhias privadas de 
grande porte.   

 “A gente fala do sonho de 
restaurar 1 milhão de hectares 
nos próximos 12 anos”, conta          
o co-CEO Thiago Picolo, que 
igualmente faz parte, na              

re.green, de um time de 
técnicos com vasto currículo 
acadêmico e empresarial. A 
nova companhia nasceu, após            
três anos de planejamento e 
articulações para sua 
montagem, quase 
simultaneamente à publicação 
do Decreto 11.075, de maio deste 
ano. Feito a partir das pressões 
internacionais sobre o Brasil, 
que possui os biomas da Mata 
Atlântica e da Floresta 
Amazônica entre os mais 
importantes do mundo, o texto 
legal endereça a regulação 
completa do mercado de 
carbono no País até 2025.             
Os sócios da re.green apostam 
que, diante dos compromissos 
assumidos pelo presidente 
eleito, Lula, com a comunidade 
internacional, a preservação       
e comercialização da 
sustentabilidade ambiental 
estarão em alta no Brasil pelos 
próximos quatro anos. Não se 
trata, assim, de nenhum salto 

AgNegócios
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no escuro, mas de um 
movimento calculado para 
posicionar a re.green numa 
“pole position” para buscar        
os lucros que o resgate de 
carbono promete.

O co-CEO Bernardo 
Strassburg, idealizador da 
companhia e de conhecimento 
técnico destacado na 
plataforma Lattes, indica mais 
um encaminhamento de 
negócios para a re.green. “A 
concessão de florestas é um 
negócio promissor e queremos 
estar nele”, disse ele à jornalista 
Vanessa Adachi, do site Capital 
Reset. “Neste setor que 
demanda capital intensivo, se 
formos bem-sucedidos, vamos 
precisar atrair novos recursos. 
Não necessariamente equity”, 
direcionou Strassburg.

Até 2030, o mercado de 
carbono tem potencial para 
movimentar no Brasil nada 
menos que US$ 167 bilhões.  
Nas contas do Conselho 
Empresarial Brasileiro para          

o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS), os montantes em 
torno desse negócio devem 
atingir US$ 347 bilhões até 2050. 
A julgar pelos números atuais 
negociados nas bolsas de 
créditos ambientais, as 
projeções são factíveis. Num 
comércio global que cresce há 
quatro anos consecutivos, e 
teve alta de 20% entre 2020 e 
2021, os negócios internacionais 
somaram US$ 227 bilhões no 
ano passado. A consultoria 
Refinitiv estima que os valores 
de 1 tonelada de carbono 
resgatada da atmosfera por 
projetos florestais, cujo preço 
máximo atual é de cerca de US$ 
137, pode ser multiplicado por 15 
nos próximos sete anos.

Com o caixa forrado, a re.
green tem como estratégia 
comprar fazendas com matas 
degradadas, especialmente na 
Bahia e na Amazônia, para 
realizar reflorestamento. Nessa 
medida, terá créditos de resgate 
de carbono para vender em 

Abaixo: Ricardo 
Rodrigues, 
Bernardo 
Strassburg, 
Thiago Picolo
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bolsa às empresas poluidoras.  
“A gente até usa o termo 
‘restauração cinco estrelas’, que  
é o padrão mais alto de serviço 
ambiental”, diz Picolo. “Sempre 
iremos trabalhar o 
reflorestamento apenas com 
espécies nativas, com um nível 
de biodiversidade comparável ao 
de uma floresta primária, além 
de uma promoção muito grande 
da fauna”, acrescenta ele. “Em 30 
anos, dentro das nossas áreas de 
atuação não será possível 
apontar uma diferença entre 
uma floresta restaurada e uma 
floresta nativa”, promete.

A re-green nasce 
inteiramente pura, por assim 
dizer. A área de Mata Atlântica 
degradada comprada na Bahia 
terá, em seu manejo de 
reflorestamento, trabalhadores 
de comunidades locais. 
Igualmente há um 
compromisso em prestigiar, em 
termos de trabalho, integrantes 
de quilombolas e indígenas que 
estiverem nas terras adquiridas 

ou no seu entorno. A 
companhia já tem entre seus 
princípios a promessa de formar 
mão de obra especializada por 
meio da qualificação dos locais. 
Já estão em plena produção  
quatro viveiros de mudas, 
capazes de abastecer cada 
hectare a restaurar com 1,6 mil 
árvores nativas. O plantio já 
está em curso. 

Um segundo fator de lucro, 
além dos créditos ambientais, 
estará na venda de madeira de 
origem certificada, de alto valor 
no mercado internacional. Se 
nada der certo, o que parece 
impossível em razão de todas      
as condições favoráveis, no 
mínimo eles estão comprando 
um bem precioso chamado 
terra. Com banqueiros de 
estirpe à frente do negócio,              
a ideia é fazer com que                       
os benefícios ambientais 
promovidos pelas ações de 
reflorestamento andem de mãos 
dadas com os ganhos que fazer 
o bem pode acarretar.  

AgNegócios
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O Grupo Ledesma, da Argentina, é uma das 
principais referências de sucesso e longevidade        
no setor sucroalcooleiro na América do Sul. Parte 
do reconhecimento externo, mesmo em países     
com mais tradição na área, como o Brasil, vem        
da excelência de seus processos de produção              
de açúcar e etanol. No processo de fermentação        
com leveduras, por exemplo, o Grupo Ledesma 
tornou-se case que comprova a eficiência e a 
segurança da utilização do Ácido Clorídrico (HCl) – 
prática que se repete há mais de 40 anos.

Originalmente, alguns equipamentos na 
destilaria possuíam peças de cobre. Em 2019,       
todos os equipamentos foram substituídos por        
aço inoxidável. Desde então, ficou ainda mais 

evidente que a decisão foi acertada: nenhum     
indício de corrosão foi encontrado pelos técnicos. 

A situação real, em planta industrial, 
comprovou, em linha com todos os testes em 
laboratório, que o HCl não oferece risco algum para 
os equipamentos instalados. “Em quatro décadas de 
uso, nunca tivemos nenhum problema de corrosão 
em razão do uso do Ácido Clorídrico”, atesta Cláudio 
Gallea, chefe do “Departamento de Crudo”, como é 
chamada a área encarregada de produção de 
açúcar do Grupo Ledesma na Argentina. “Fazemos 
manutenção em nossos tanques a cada cinco anos,  
e nunca constatamos nenhuma alteração”, 
completa ele, que já atuou como responsável pela 
usina de produção de etanol na empresa.

Com 40 anos de experiência com o insumo, o grupo 
argentino Ledesma atesta as vantagens do uso do 

Ácido Clorídrico para o setor sucroenergético

UM MODELO 
TESTADO E 
APROVADO
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USO CRESCENTE DO HCl 
A utilização do Ácido Clorídrico na fermentação 

com leveduras para a produção de álcool está em 
alta na América do Sul. Em razão do histórico de 
escassez e alta de preços no fornecimento de Ácido 
Sulfúrico, insumo comumente utilizado nesse 
processo, as empresas argentinas estão migrando 
para o HCl, buscando manter a produção, diante                
da situação de mercado. A experiência do Grupo 
Ledesma, companhia que tem maior experiência    
no uso do insumo no País,  tem servido de 
parâmetro para essa decisão.

“Temos, desde a fundação do grupo, uma fábrica 
de papel cuja matéria-prima é o bagaço”, conta o 
Gallea. “Os insumos desta fábrica sempre passaram 
pela eletrólise. Um dos subprodutos que geramos é o 
Ácido Clorídrico. Desde aqueles tempos, a planta de 
açúcar e álcool do Grupo Ledesma passou a utilizar 
o Ácido Clorídrico que nós mesmos produzimos. Isso 
continua assim até hoje”, diz ele.

O único período de exceção aconteceu em 2019, 
quando o grupo necessitou de mais HCl para outras 
atividades. Na ocasião, a companhia passou a usar 
temporariamente o Ácido Sulfúrico para o 
tratamento das leveduras. Não foi preciso fazer 
nenhum tipo de mudança ou adaptação para 
realizar essa substituição. “Ficou provado que o 
resultado ao se usar o Ácido Clorídrico ou o 
Sulfúrico para a nossa produção, é igual, não há 
diferença entre eles no processo”, assegura o 
executivo do Grupo Ledesma. “A decisão de uso 
deve ser tomada por motivos econômicos, de 
fornecimento e estratégia, porque, em termos de 
desempenho no processo, ambos se equivalem”, 
acrescenta.

“Fizemos testes em laboratório depois da troca 
temporária e o resultado foi igual”, explica Gallea.         
“A quantidade de uso equivalente ao Sulfúrico e ao 
Clorídrico foi a mesma. E a viabilidade estava na 
mesma ordem, não havia nenhuma diferença. A 
levedura não foi afetada. Não tivemos nenhuma 
alteração”, atesta. “Como temos nossa própria fonte   
de produção de Ácido Clorídrico, que nos dá uma 
importante vantagem competitiva, optamos por 

usar o HCl”, explica o chefe de departamento do 
Grupo Ledesma. “Agora acabamos de refazer a 
pintura interna dos nossos tanques de aço carbono 
e não notamos nenhuma grande deterioração. 
Fazemos a manutenção a cada cinco anos e nunca 
notamos problemas. Não há nenhum 
inconveniente”, assegura.

No Brasil, o uso do Ácido Clorídrico também        
é uma alternativa comercialmente viável. Nos 
últimos anos, a Unipar desenvolveu a solução com 
o HCl nacional para o setor sucroenergético após 
uma série de estudos, criando uma opção às 
oscilações  de preço e fornecimento que 
caracterizam o Ácido Sulfúrico, entre outros pontos.

O HCl fornecido pela Unipar foi aprovado por 
consultores e especialistas da Fermentec, da USP,   
do Senai, da Coppetec e da UFSCar. Além disso,           
a Universidade de São Paulo está monitorando a 
corrosão no campo, em plantas associadas a este 
projeto de desenvolvimento. Com esta iniciativa,        
as plantas industriais de muitas empresas do setor 
sucroalcooleiro podem sentir a confiança 
necessária para avançar e compatibilizar a sua 
planta para o uso do HCl, sem preocupações. A 
primeira usina a retomar o uso do Ácido Clorídrico 
em seu processo produtivo foi a São José da Estiva, 
de Novo Horizonte (SP), já na atual safra. 

“Há uma tendência clara para o uso cada               
vez maior do Ácido Clorídrico, cuja oferta é bem 
mais estável do que a do Ácido Sulfúrico”, aponta         
Gallea. “Da nossa parte, seguiremos com o                   
uso em razão da vantagem competitiva que                       
esse produto nos proporciona”, projeta                                    
o executivo do Grupo Ledesma. 

Plant +

Gallea e a usina do Grupo 
Ledesma: Ácido Clorídrico 
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Com suas sábias práticas agrícolas e eficiente técnica 
de navegação, os insetos podem inspirar soluções para 
alguns problemas dos seres humanos

CULTIVE COMO 
AS FORMIGAS

Por Scott Solomon*
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possível que o rei Salomão tenha 
adquirido um pouco de sua famosa 
sabedoria de uma fonte improvável –           
as formigas. Segundo uma lenda judaica, 
Salomão conversou com uma esperta 
formiga rainha que confrontou seu 
orgulho, impressionando bastante o rei 
israelita. No livro bíblico de Provérbios 
(6:6-8), Salomão compartilha o seguinte 
conselho com seu filho: “Repare na 
formiga, seu preguiçoso, pense no que ela 
faz e aprenda. Que, mesmo não tendo guia, 
supervisor ou governante, providencia seu 
alimento no verão, e estoca seu sustento      
na colheita”.

Embora eu não tenha nenhum laço      
de família com o rei Salomão, apesar de 
termos o mesmo nome, há muito admiro   
a sabedoria das formigas e passei mais de 
20 anos estudando sua ecologia, evolução  
e comportamento. Embora a ideia de que 
as formigas tenham muito a ensinar aos 
seres humanos já exista há algum tempo, 
podemos adquirir nova sabedoria com           
o que os cientistas descobriram sobre         
sua biologia.

As formigas desenvolveram 
organizações sociais bastante complexas.

ENSINAMENTOS DA AGRICULTURA 
DAS FORMIGAS

Como pesquisador, sou 
particularmente intrigado pelas formigas 
produtoras de fungos, um grupo de 248 
espécies que cultivam fungos como sua 
principal fonte de alimento. Esse grupo 
inclui 79 espécies de formigas cortadeiras, 
que cultivam seus jardins de fungos com 
folhas recém-cortadas que carregam para 
seus enormes formigueiros subterrâneos. 
Já escavei centenas de ninhos de formigas 
cortadeiras, do Texas à Argentina, como 
parte de um esforço científico para 
entender como essas formigas coevoluíram 
com suas plantações de fungos.

Semelhante aos agricultores humanos, 
cada espécie de formiga cultivadora de 
fungos é muito seletiva quanto ao tipo      
de plantação que cultiva. As principais 
variedades descendem de um tipo de 
fungo que os ancestrais das formigas 
cultivadoras de fungos começaram a 
cultivar há cerca de 55 a 65 milhões de 
anos. Alguns desses fungos foram 
domesticados e agora não conseguem 
sobreviver longe de seus insetos 
cultivadores, como acontece com algumas 

É
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culturas dos seres humanos, 
como o milho.

As formigas começaram a 
cultivar dezenas de milhões de 
anos antes dos seres humanos.

As formigas agricultoras 
enfrentam muitos dos mesmos 
desafios que os produtores 
rurais, incluindo a ameaça de 
pragas. Um parasita chamado 
Escovopsis pode devastar os 
canteiros de fungos das 
formigas, levando-as a morrer   
de fome. Da mesma forma, na 
agricultura dos seres humanos, 
surtos de pragas contribuíram 
para desastres como a Fome 
Irlandesa da Batata, a praga do 
milho em 1970 e a atual ameaça 
às bananas.

Na década de 1950, a 
agricultura humana passou a ser 
industrializada e se baseia na 
monocultura, ou seja, o cultivo 
de grandes quantidades da 
mesma variedade de planta  
num único local. Contudo, a 
monocultura deixa as plantações 
mais vulneráveis a pragas 
porque é mais fácil destruir        
um campo inteiro de plantas 
geneticamente idênticas do que 
uma área com maior diversidade.

A agricultura industrial 
recorreu aos pesticidas químicos 
como uma solução parcial, 
transformando o manejo de 
pragas agrícolas numa indústria 
de bilhões de dólares. O problema 
com essa abordagem é que as 
pragas podem desenvolver novas 
maneiras de resistir aos pesticidas 
mais rapidamente do que os 
pesquisadores conseguem 

desenvolver produtos químicos 
mais eficazes. É uma corrida 
armamentista – e as pragas estão 
levando vantagem.

As formigas também 
cultivam suas monoculturas e 
numa escala parecida – afinal,  
um ninho de formigas cortadeiras 
pode abrigar 5 milhões de 
formigas, todas se alimentando 
de fungos em seus jardins 
subterrâneos. Elas também  
usam um pesticida para controlar 
a Escovopsis e outras pragas.

No entanto, a abordagem 
adotada por elas para o uso de 
pesticidas difere da dos seres 
humanos num aspecto 
importante. Os pesticidas das 
formigas são produzidos por 
bactérias que elas permitem      
que se desenvolvam em seus 
formigueiros e, em alguns casos, 
até mesmo em seus corpos. 
Manter as bactérias como uma 
cultura viva permite que os 
micróbios se adaptem em tempo 
real às mudanças evolutivas das 
pragas. Nessa corrida 
armamentista entre pragas               
e agricultores, as formigas 
agricultoras descobriram que       
as bactérias vivas podem servir 
como indústrias farmacêuticas 
que podem acompanhar a 
constante mudança das pragas.

Enquanto os 
desenvolvimentos recentes no 
manejo de pragas agrícolas vêm 
se concentrando na engenharia 
genética de plantas cultivadas 
para produzir seus próprios 
pesticidas, a lição aprendida com 
55 milhões de anos de cultivo 

pelas formigas é aproveitar 
microrganismos vivos para fazer 
produtos úteis. Atualmente,            
os pesquisadores estão fazendo 
experimentos com a aplicação  
de bactérias vivas em plantas 
agrícolas para determinar se   
elas são eficazes na produção de 
pesticidas que podem evoluir em 
tempo real junto com as pragas.

MELHORANDO                             
O TRANSPORTE

As formigas também podem 
dar aulas práticas na área de 
transporte.

As formigas são 
reconhecidamente boas em 
localizar rapidamente a comida, 
seja um inseto morto no chão de 
uma floresta ou algumas 
migalhas na sua cozinha. Elas 
conseguem isso deixando um 
rastro de feromônios – 
substâncias químicas com um 
cheiro característico que as 
formigas usam para guiar suas 
companheiras do formigueiro 
até a comida. O caminho mais 
curto até um destino acumulará 
mais feromônio porque mais 
formigas terão feito o trajeto de 
ida e volta num determinado 
período de tempo.

Na década de 1990, cientistas 
da computação desenvolveram 
uma classe de algoritmos 
modelados a partir do 
comportamento das formigas, 
que são muito eficientes em 
encontrar o caminho mais curto 
entre dois ou mais locais. Assim 
como acontece com as formigas, 
a rota mais curta até um destino 
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acumulará mais feromônio 
virtual porque mais formigas 
virtuais terão percorrido o trajeto 
num determinado período de 
tempo. Os engenheiros usaram 
essa abordagem simples, porém 
eficiente, para projetar redes de 
telecomunicações e mapear 
rotas de entrega. 

As formigas não são boas 
apenas para encontrar a rota 
mais curta de seus formigueiros 
até uma fonte de alimento, mas 
milhares de formigas são 
capazes de trilhar essas rotas 
sem causar congestionamentos. 
Recentemente, comecei a 
colaborar com o físico Óscar 
Andrey Herrera-Sancho para 
estudar como as formigas 
cortadeiras mantêm um fluxo 
tão constante ao longo de suas 
trilhas de forrageamento sem 
causar a típica lentidão vista em 
calçadas e rodovias lotadas.

Estamos usando câmeras 
para acompanhar como cada 
formiga responde a obstáculos 
artificiais colocados em suas 
trilhas de forrageamento. Nossa 
esperança é que, ao entender 
melhor as regras que as formigas 
usam para responder aos 

obstáculos e à movimentação      
de outras formigas, poderemos 
desenvolver algoritmos que 
possam eventualmente ajudar            
a programar carros autônomos 
que nunca ficariam presos            
no trânsito.

OLHE PARA A FORMIGA
Para ser justo, as formigas 

não são exemplos ideais a serem 
seguidos por diversas razões, 
afinal, algumas espécies são 
conhecidas por matar 
indiscriminadamente e           
outras por escravizar bebês.

Mas o fato é que, de várias 
maneiras, as formigas se 
assemelham a nós – ou pelo 
menos da forma como pensamos 
ser. Elas vivem em sociedades 
complexas com divisão de 
tarefas. Elas cooperam na 
criação dos filhos. E elas 
conseguem notáveis proezas de 
engenharia – como construir 
estruturas com funis de ar que 
podem abrigar milhões –, tudo 
isso sem ter um projeto ou um 
líder. Não sei se cheguei a 
mencionar que suas sociedades 
são inteiramente governadas 
pelas fêmeas.

Ainda há muito a aprender 
sobre formigas. Por exemplo,        
os pesquisadores ainda não 
entendem completamente como 
uma larva de formiga se 
desenvolve para se tornar uma 
rainha, que é uma fêmea com 
asas que pode viver por 20 anos  
e botar milhões de ovos, ou uma 
operária, uma fêmea sem asas, 
muitas vezes estéril, que vive por 
menos de um ano e executa 
todos os outros trabalhos na 
colônia. Além disso, os cientistas 
estão constantemente 
descobrindo novas espécies –   
167 novas espécies de formigas 
foram descritas apenas em 2021, 
elevando o total para mais de 
15.980 espécies.

Ao analisar as formigas e 
seus muitos aspectos 
fascinantes, há muita sabedoria 
a ser adquirida. 

*Esta reportagem foi republicada do 
site The Conversation sob uma 
licença Creative Commons. Leia o 
artigo original em https://
theconversation.com/ants-with-their-
wise-farming-practices-and-efficient-
navigation-techniques-could-inspire-
solutions-for-some-human-
problems-188939

Ag Ensaio
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Comunicar no agro 
e comunicar o agro, 
atualmente, é uma 
jornada para quem 
mantém os pés no 
campo e temos 
olhos no futuro”
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Salve, agro. Aqueles que estão pres-
tes a te comunicar o saúdam! 

Foi o marketing que me abriu as 
portas do agronegócio e me conec-
tou com gente incrível que empreende, 
produz e inova. Num segmento tão di-
nâmico e pulsante da nossa economia, 
não falta criatividade para se comunicar 
com um público que se informa, conso-
me e aprende.

De acordo com a oitava edição da 
pesquisa “ABMRA Hábitos do Produ-
tor Rural” – conduzida pela Associação 
Brasileira de Marketing Rural e Agrone-
gócio com 3 mil produtores rurais em 15 
estados do País –, 94% dos produtores 
rurais brasileiros possuem smartphone, 
76% utilizam o WhatsApp para nego-
ciar, 74% se mantêm atualizados usan-
do a internet, com 57% dos entrevista-
dos usando a rede 15 ou mais vezes ao 
dia para se atualizar. 

Mas a transformação digital no agro 
não fica só no nível da informação. O 
estudo “Inovação no Agronegócio e a 
Qualificação do Produtor Brasileiro na 
Era Digital”, publicado pela consultoria 
EY e Croplife Brasil, ressalta ondas evo-
lutivas que direcionarão investimentos 
no setor e as principais tendências que 
definirão o sucesso dos negócios. 

Nesse contexto há destaque para 
facilitadores digitais, que incorporam 
tecnologia para racionalização e uso 
inteligente de dados, imagens e conec-
tividade; e facilitadores de tecnologia e 
sustentabilidade, que surgem a partir 
de tecnologias inovadoras, novos ali-
mentos e componentes.

Pelo que se vê das pesquisas e 
tendências, inovação e tecnologia são 
direcionadores estratégicos para o de-
senvolvimento do setor e acompanhar 

essa evolução será a chave para quem 
quer se comunicar com os diversos pú-
blicos e decisores das cadeias produti-
vas. Não basta apenas pôr o ovo, será 
preciso cacarejar no modo “data dri-
ven” para atingir com eficiência a mas-
sa rural que está cada vez mais ante-
nada nas novas plataformas do mundo 
físico e virtual.   

Isso ficou ainda mais evidente com 
a pandemia, que fez com que empresas 
se adaptassem em modelos híbridos 
para o lançamento de novos produ-
tos e a realização de eventos e dias de 
campo em ambientes digitais, manten-
do aquecido o relacionamento com um 
público que valoriza a interação pessoal 
e proximidade das equipes técnicas in 
loco. E agora, no novo normal, as equi-
pes de campo seguem amassando bar-
ro, mas “apertando as mãos” via aplica-
tivo com produtores fechando pedido 
em marketplaces. 

Agro 4.0 nas propriedades e no 
marketing rural 

Como parte da banca de jurados da 
20ª Mostra de Comunicação do Agro 
ABMRA, tive a oportunidade de confe-
rir o que de mais inovador e criativo foi 
desenvolvido no último ano em campa-
nhas de comunicação ao público rural. 

São cases de produtos e serviços de 
alta tecnologia e atributos técnicos que 
passam pelo desafio de chegar às suas 
audiências em comunicações que ge-
rem engajamento e volume de vendas, 
mas que também traduzam de forma 
didática e simples os diferenciais com-
petitivos e a contribuição na tomada de 
decisão e geração de resultados para 
produtores e criadores. 

Neste ano a Mostra contou com a 

A INOVAÇÃO NOS DESTAQUES DO 
MAIOR FESTIVAL DE CRIATIVIDADE 
DO AGRO BRASILEIRO

RICARDO CAMPO*
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T inscrição de 265 campanhas e peças 
publicitárias concorrendo em 15 cate-
gorias. Além de categorias mais tradi-
cionais – como Campanha Integrada e 
Anúncio ou Utilização Diferenciada de 
Meio Impresso –, categorias com uma 
pegada mais digital já direcionam o 
foco para a comunicação rural que pas-
sa a acompanhar o cotidiano e trending 
topics das novas mídias e hábitos de 
consumo digital. Entre elas destaque 
para Ativações e Presença em Even-
tos Virtuais (metaverso, plataformas 
ou stands em plataformas  virtuais) e 
para Projetos Digitais/Mobile (apps, 
banners, soluções baseadas em dados, 
geolocalização, entre outros). 

A avaliação das campanhas levou 
em conta critérios como a originalida-
de, como o trabalho inovou e se dife-
renciou em conceito e criatividade, a 
pertinência, adequação ao público, 
qualidade estética e estilística, clareza 
das informações, qualidade de produ-
ção e responsabilidade social.

Como um termômetro do que está 
rolando dentro e fora das porteiras, foi 
possível ver como empresas e agências 
estão inovando nas mídias offline e onli-
ne, considerando para as suas ativações 
anúncios com realidade aumentada, 
folhetos digitais, e-books, cards para 
WhatsApp, webséries, podcasts, lives, 
postagens em redes sociais e apoio de 
influencers. Sem deixar de mencionar 
as ações de endomarketing e diversi-
dade, campanhas de incentivo com ga-
mificação em apps, hubs de conteúdo 
e feiras em plataformas digitais. 

Aos vencedores as batatas? 
Comunicar no agro e comunicar o 

agro, atualmente, é uma jornada para 
quem mantém os pés no campo e tem 
os olhos no futuro. Mais do que o reco-
nhecimento da premiação da Mostra 
pelo que ela significa na distinção do 
trabalho criativo de agências, empresas 
e organizações do segmento, sua rele-
vância está no mérito coletivo de todos 

os participantes na contribuição com 
aprimoramento das técnicas, atualiza-
ção de recursos utilizados e gestão da 
comunicação do agronegócio.

A relação completa das campanhas 
premiadas pode ser conferida no site 
da ABMRA, mas deixo aqui uma sele-
ção de cases que chamaram a atenção 
por reunirem um mix de criatividade, 
inovação e aquela sensibilidade “ma-
tuta” que só quem é do agro é capaz 
de ter. E, como diria o saudoso Rolando 
Boldrin, que agora está alegrando uma 
plateia celestial com seus causos e se-
restas, “vide, vida marvada”!

John Deere Brasil – Centro de 
Soluções Conectadas 

De maneira bem descontraída e fa-
zendo um trocadilho com a forma que 
alguns clientes pronunciam o nome da 
marca, a John Deere resolveu apresen-
tar o seu Centro de Soluções Conec-
tadas e portfólio de tecnologias pós-
-venda com a websérie conduzida pelo 
personagem Jurandir.

Fazenda Digital BASF  
Hub de conteúdos e experiência em 
ambiente de metaverso criado pela 
BASF para manter o contato próxi-
mo com o agricultor em experiência 
diferenciada para eventos técnicos, 
rodas de conversas, dias de campo, 
palestras e lançamentos de produtos. 
“Sempre aberta para você”, a platafor-
ma está disponível a todo momento 
e com conteúdo responsivo para 
smartphones. 
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Automower Husqvarna 
Lembrando a série animada dos 

Jetsons, a campanha apresenta o robô 
cortador de grama Automower e sua 
capacidade de trabalho autônomo. 
Sem spoilers, vale a pena conferir o cli-
ma de paixão entre inteligências artifi-
ciais que acontece no filme com o mote 
“se apaixonar por ele vai ser normal”.

SouABR – Algodão Brasileiro 
Responsável 

“Rastreável da semente ao guarda-
-roupa.” Essa foi a assinatura da cam-
panha SouABR, criada pela Abrapa 
(Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão) para lançar o primeiro 
programa de rastreabilidade por block-
chain da indústria têxtil do Brasil. Com 
objetivo de levar transparência ao pú-
blico sobre a origem da roupa que está 
consumindo, a campanha mostrou a 
inovação que rastreia o algodão certi-
ficado da fazenda ao varejo, contando 
também com ações de PDV em lojas 
das marcas Reserva e Renner. 

Receita Raiz – Resgatando a origem 
dos alimentos

Receita Raiz é uma websérie de 
valorização do agro que conta com 
participação de produtores rurais e 
dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, 

proprietários do restaurante A Casa do 
Porco Bar, que ocupa a sétima posição 
da lista de  Melhores Restaurantes  do 
Mundo (The World’s 50 Best Restau-
rants) e é considerado o quarto Melhor 
Restaurante  da América Latina (50 
Best Latin America). 

Num conceito combinando story-
telling e valorização da agricultura 
regional, os apresentadores da série 
rodaram o Brasil para conhecer fazen-
das, entrevistar e cozinhar com pro-
dutores. Um belo exemplo de como 
é possível valorizar o agro, conectar o 
urbano ao rural e, claro, fazer branded 
content das marcas apoiadoras (John 
Deere e Chevrolet).

* Ricardo Campo é coordenador de inovação digital na Raízen e gestor do Pulse Hub. 
É graduado em Propaganda e Marketing pela Universidade Mackenzie, especialista em 
Marketing de Varejo pelo Centro Universitário Senac, com MBA em Marketing pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) e mestrando em Administração, Agronegócios e Organizações 
pela Esalq-USP. Admira a coragem dos empreendedores rurais e sua trajetória no agro 
também inclui a atuação nos times de marketing da DSM/Tortuga e do Rabobank Brasil.
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Projeto para expansão da fruticultura promove a organização de novas 
cadeias produtivas para inclusão de pequenos produtores na região 

UMA ROTA 
ALTERNATIVA
NO CERRADO

Por Evanildo da Silveira



68

        m breve, o pequi, fruta típica                     
e mais conhecida do Cerrado, terá 
companhia. Nos próximos dois ou três 
anos, deverão se juntar a ele o açaí, o 
mirtilo e outras frutas vermelhas – as 
chamadas berries –, como a amora-preta,  
a framboesa, o morango e a jabuticaba, 
por exemplo. Elas farão parte, junto com 
as preexistentes na região, como mamão, 
goiaba, maracujá, laranja e uva, da Rota da 
Fruticultura do Distrito Federal (Ride-DF), 
uma das Rotas de Integração Nacional, 
criadas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR).

O projeto é financiado e coordenado 
pela Companhia de Desenvolvimento   
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf). “Nosso objetivo é estruturar 
um novo polo de fruticultura no Centro-
Oeste, diferente dos já existentes no Brasil”, 
diz Luiz Curado, da Codevasf e 
coordenador da Rota. “Queremos 
organizar a cadeia produtiva de frutas        
no Cerrado.” A ideia é tornar a região           
da Ride-DF uma referência nacional no 
plantio comercial, ou seja, não extrativista, 
de várias espécies silvestres, entre elas o 
açaí, que é típico da Amazônia. Centenas 
de mudas de variedades dessa fruta, 
desenvolvidas pela Embrapa, como a BRS 
Pará e a BRS Pai d´Égua, já começaram        
a ser distribuídas para agricultores 
familiares do DF, de Goiás e Minas Gerais.

Segundo o pesquisador da área 
Genética e Biotecnologia, Fábio Gelape 
Faleiro, chefe adjunto de Transferência de 
Tecnologia da Embrapa Cerrados, unidade 
da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária localizada em Planaltina 
(DF), que participa do desenvolvimento  
da Rota, o projeto tem ainda outras metas. 
“As principais são aumentar a produção e 
o fornecimento de frutas para o mercado 
interno e externo e gerar emprego e renda 
na região”, enumera. “Além disso, 
buscamos diversificar e implantar novas 
culturas e fomentar e motivar novos 
agricultores na produção de frutas                
no DF e entorno.”

A Rota da Fruticultura, que é 
desenvolvida em parceria também com         
a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), começou a ser planejada, 
estruturada e ter as metas definidas no 
primeiro semestre do ano passado e foi 
lançada no dia 12 de junho de 2021. Depois 

E
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foram realizados seis encontros 
de mobilização em cidades polos 
da Ride-DF, que é composta por 
29 municípios de Goiás, quatro 
em Minas Gerais, além do 
Distrito Federal. Segundo 
Curado, ela abrange uma área  
do tamanho de Pernambuco, 
com cerca de     27 mil pequenas 
propriedades  da agricultura 
familiar, cada uma com 20 
hectares em média, o que dá      
um total de 540 mil hectares. 
“Dessas, 11,8 mil são de 
assentamentos do MST 
[Movimento dos Trabalhadores 
sem Terra], oriundos da reforma 
agrária, numa área de mais                
de 180 mil hectares”, conta.

Em maio deste ano foi 
lançada a segunda etapa do 
projeto e a partir de agosto            
foi dado início aos plantios,        
com mudas de açaí, que são 
fornecidas aos produtores pela 
Ride-DF. “Nossa meta para este 

ano é de 1.000 hectares da fruta 
em mil propriedades, ou seja,            
1 hectare em cada uma”, diz 
Curado. “Até o fim de 2023,        
nosso objetivo é chegar                             
a 4 mil hectares.” 

A partir daí, a Rota não           
vai mais fornecer as mudas.        
Na verdade, elas não são dadas. 
Quando o agricultor fizer                       
a primeira colheita, ele vai 
devolver duas para cada             
uma que recebeu. Elas serão 
fornecidas a dois novos 
produtores, que também 
devolverão duas, e assim por 
diante. A implantação da cultura 
do mirtilo e de outras frutas 
seguirá o mesmo modelo.

Além de fornecer as mudas,    
a Rota já doou cerca de 40 
caminhões-baús, 30 câmaras     
frias e 45 minitratores. “São 
equipamentos essenciais            
para essas cooperativas                      
e assentamentos”, assegura 

Plantações de açaí 
(acima) e mirtilo: 

projeto deve 
beneficiar 27 mil 

propriedades
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Curado. “Seus produtores 
costumam colher nos fins de 
semana para entregar as frutas 
na segunda-feira. Agora não 
precisarão mais fazer isso. A 
qualidade de vida deles melhorou 
muito com as câmaras e os 
caminhões.”

Para a produtora de          
mirtilo, Marlene Luiza Mendes, 
proprietária do sítio Ouro Azul, 
no município de Planaltina,         
em Goiás, o projeto “é 
transformador”. “Tem mudado          
a minha vida e a da minha 
família”, comemora. “No rótulo 
das nossas embalagens, foi 
autorizada a utilização da 
logomarca da Rota da 
Fruticultura, o que dá 
credibilidade e confiança                
na comercialização.” 

Marlene conta que tomou 
conhecimento do projeto em 
fevereiro deste ano, quando foi 
ao Sindicato Rural do município 
solicitar a Declaração de Aptidão 
ao Pronaf (DAP), o Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar. “Ficamos 
sabendo das ações da Rota                
e que o mirtilo era uma das 
berries, cujo cultivo seria 
estimulado”, conta. “Nos 
interessamos pela iniciativa              
e dois dias depois recebemos             
a visita do Luiz Curado.”

Depois disso, ela e o marido e 
seus dois filhos adquiriram 2 mil 
mudas de mirtilo e as plantaram 
em uma área de 2 mil metros 
quadrados do sítio, que tem               
3 hectares. “Agora, começamos          
a colher a primeira safra”, diz 
Marlene. “A produção semanal  
já chegou a 150 quilos e nossa 
expectativa é de colher 2 
toneladas na safra deste ano, 
pagando o investimento no 
segundo ano de colheita.”

Para entender produtores 
como Marlene, a Rota          
também está finalizando um 
mapeamento de toda a sua 
extensão produtiva, conhecendo 
de perto o fruticultor, seu perfil, 
o que planta, qual volume e onde 
comercializa. “Este conjunto de 
informações está sendo 
importante para o planejamento 
de uma produção crescente, 
voltada para consumo interno       
e externo, com qualidade e 
rentabilidade”, explica Faleiro. 

Além disso, ações especiais 
estão sendo realizadas nos 

CerradoFr
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municípios goianos, mineiros         
e cidades do Distrito Federal, 
envolvendo a montagem de 
unidades demonstrativas de 
referência tecnológica e de 
produção, buscando a união         
de segmentos profissionais               
e o fortalecimento das cadeias 
produtivas das frutas.

Segundo Faleiro, a região do 
Cerrado é propícia para o cultivo 
de várias espécies frutícolas 
tropicais, subtropicais e 
temperadas. Estima-se que 33% 
das frutas produzidas no Brasil 
vêm dessa região. “Há nela mais 
de 1 milhão de propriedades 
rurais, das quais mais de 80%      
são pequenas propriedades, onde 
a fruticultura é uma excelente 
alternativa para geração de 
emprego e renda”, diz. “Vários 
fruticultores estão direta ou 
indiretamente envolvidos no 
projeto da Ride-DF.” 

A expectativa é de que a 
primeira fase do projeto vá 

contribuir para a atração de 
novos investimentos para as 
cadeias produtivas das frutas na 
região. Dentro dessa perspectiva, 
o objetivo é trabalhar para a 
abertura de novos mercados no 
Brasil e no exterior, apoiar o 
fruticultor no planejamento, na 
produção e comercialização dos 
produtos e incentivar a formação 
de associações e cooperativas           
e a agroindústria. “Além disso, 
pretendemos continuar as ações 
de pesquisa, desenvolvimento            
e inovação e transferência               
de tecnologia, com base                   
em demandas reais do setor 
produtivo”, explica o      
pesquisador da Embrapa.

A previsão é de que os 
cultivos comecem a dar frutos  
de forma plena em três anos.  
“Até lá, sugerimos aos 
agricultores um trabalho de 
consórcio com outras culturas”, 
diz Faleiro. “A BRS Pará foi a 
primeira cultivar de açaizeiro 
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para terra firme desenvolvida 
pela Embrapa e lançada em 2005. 
Já a BRS Pai d’Égua foi lançada 
em 2019 com o objetivo de 
ampliar o cultivo em terra firme. 
O diferencial desta variedade         
é a distribuição bem equilibrada 
da produção anual – um fator 
importante para superar a 
sazonalidade da produção             
de frutos.”

O pesquisador da Embrapa 
lembra que a ciência e a 
tecnologia transformaram a 
agricultura no Cerrado. Até a 
década de 1970, por exemplo, o 
Brasil importava alimentos e 
atualmente produz para mais de 
1 bilhão de pessoas 
(aproximadamente cinco vezes a 
população do País). Várias 
tecnologias desenvolvidas ao 
longo dos anos foram 
importantes para a 
tropicalização de diferentes 
espécies de grãos e foi 
fundamental também para fazer 
o mesmo com as frutas. 

Faleiro ressalva, no entanto, 

que cada região tem suas 
particularidades em relação ao 
sistema de produção de frutas       
e os ajustes tecnológicos 
necessários devem ser feitos no 
dia a dia dos pomares. “O sucesso 
da fruticultura em ambiente 
tropical depende de um conjunto 
de ações de pesquisa e 
desenvolvimento, transferência 
de tecnologia e também da 
vocação e da força do produtor 
rural”, explica.

Hoje, graças ao uso de novas 
tecnologias de sementes, mudas 
e cultivo desenvolvidas pela 
Embrapa, o Cerrado produz 
frutas tropicais, subtropicais e 
temperadas com sucesso. Um 
exemplo citado por Faleiro é a 
alta produtividade da cultivar  
de maracujá-azedo BRS Gigante 
Amarelo em estufa. “A média        
da região do DF é mais de 100 
toneladas por hectare por ano,       
o que é sete vezes maior do que       
a produtividade média nacional”, 
informa. “Nós temos tecnologia 
para produção de cultivo 

protegido de várias frutíferas,         
o que garante grande 
produtividade, longevidade do 
pomar, alta qualidade dos frutos, 
produção na entressafra, menor 
ocorrência de doenças e pragas e 
é uma alternativa para rotação 
de culturas.”

 A produtora de mirtilo 
Marlene está entusiasmada com 
os resultados que já obteve com 
sua participação no projeto. 
“Embora ainda estejamos no 
início da colheita da primeira 
safra, já estivemos na 
AgroBrasília – Feira de 
Tecnologia e Negócios do Agro        
e na Exposição Agropecuária de 
Brasília (ExpoAbra), a convite da 
Rota, expondo e comercializando 
os nossos produtos”, conta. 
“Vendemos o fruto in natura,      
em bandejas com 125 gramas;      
em pacotes congelados de 1 quilo, 
além de geleia com e sem açúcar. 
Também são comercializadas 
mudas de mirtilo no atacado         
e no varejo. A Rota é uma 
iniciativa fantástica.” 

CerradoFr
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Num movimento semelhante ao que aconteceu com as 
cervejas artesanais, a arte de produzir queijos especiais ganha 

espaço no Brasil – e os resultados são surpreendentes

A REINVENÇÃO
DO QUEIJO

Por Irineu Guarnier Filho | Fotos de Isadora Guarnier
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            s origens do queijo – que alimenta 
a humanidade há mais de 10 mil anos – se 
perdem nas sendas tortuosas da história 
da gastronomia. A documentação mais 
antiga de que se tem notícia data de 2 mil 
anos antes de Cristo, no Egito. Mas países 
da Ásia e da Europa também conheciam 
esta iguaria desde tempos imemoriais. 
Como outro alimento fermentado, o vinho, 
é possível que o primeiro queijo também 
tenha surgido de uma fermentação 
espontânea – no caso, do leite de cabras    
ou ovelhas transportado em odres. O certo 
é que, desde que se descobriu que poderia 
ser um alimento nutritivo e de fácil 
conservação, o queijo se incorporou à dieta 
de proteínas de quase todos os povos da 
Antiguidade e da Idade Média – e chegou 

aos nossos dias como uma iguaria cada  
vez mais apreciada.

Se a França possui mais de 600 tipos      
de queijo com denominação de origem,          
e outros países europeus como a Itália, a 
Suíça ou Portugal não ficam atrás, o Brasil 
só recentemente despertou para a 
valorização e certificação de seus queijos 
mais autênticos – Minas Gerais à frente, 
com seu insuperável Canastra. Da 
mussarela industrializada das gôndolas 
dos supermercados, o gosto do brasileiro  
de maior poder aquisitivo evoluiu para            
a apreciação de queijos artesanais, 
elaborados com leite cru de vaca, de ovelha 
ou de cabra. A “gourmetização” da culinária 
brasileira ajudou. O fenômeno é 
semelhante ao que ocorreu com as cervejas 

A

W Gastronomia



77PLANT PROJECT Nº34

artesanais. Na verdade, uma volta 
às origens desses dois alimentos.

O queijo artesanal entrou 
para o cardápio dos melhores 
restaurantes brasileiros e virou 
queridinho de chefs pop. Ganhou 
programas exclusivos na TV, 
perfis e seguidores nas redes 
sociais, e clubes que vendem o 
produto por assinatura. Embora 
ainda seja um alimento 
indiscutivelmente elitizado, para 
dar conta da nova demanda a 
produção se espalhou pelo País. 
E, agora, o reconhecimento 
internacional está chegando.

No célebre Mondial du 
Fromage et des Produits Laitiers, 
maior e mais prestigiado 
concurso de queijos do mundo, 
que acontece de dois em dois 
anos na França, os queijos 

brasileiros têm feito bonito.           
Em 2019, ano particularmente 
favorável aos nossos produtores, 
dos 137 queijos verde-amarelos 
inscritos, 56 conquistaram 
medalhas: quatro na categoria 
Super Ouro; seis na Ouro; 23 na 
Prata e 23 na categoria Bronze. 
Minas Gerais ficou com 50 
medalhas. Mas produtores de 
outros estados estão resgatando 
antigas receitas e métodos de 
produção para elaborar queijos 
únicos, já visando a uma 
Indicação de Procedência (IP)     
ou até a uma Denominação            
de Origem (DO) do Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial (Inpi). O modelo 
europeu de Indicações 
Geográficas (IGs), adotado        
pelos produtores brasileiros            

de vinhos, tem ajudado a 
valorizar ainda mais a produção 
artesanal do País.

Sem grande tradição 
queijeira, embora possua             
uma indústria de laticínios 
solidamente instalada há 
décadas, o Sul do país desperta 
para essa atividade, até há    
pouco tempo marginal nas 
propriedades rurais. Maior 
produtor de leite do Brasil 
(tecnicamente empatado com        
o Paraná), o Rio Grande do Sul 
possui mais de 40 mil pecuaristas 
leiteiros em atividade – quase 
todos integrados a alguma 
agroindústria. Nos últimos 
tempos, porém, alguns pequenos 
produtores têm se dedicado a 
elaborar os próprios queijos. De 
acordo com a Emater, mais de 6 

Rodrigo Polidori e Mariana 
Guarienti: advogados, trocaram os 
tribunais pela fazenda e os queijos
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mil famílias produzem queijos, 
ainda na informalidade. Apenas 
250 queijarias e pequenos 
laticínios contam com inspeção 
municipal. Mas pelo menos três 
queijarias já ostentam o Selo Arte, 
que lhes permite comercializar 
seus produtos em outros 
municípios do estado.

CASAL DE ADVOGADOS 
LARGOU O DIREITO PARA 
ELABORAR QUEIJOS

Em processo de adequação        
à legislação municipal de Porto 
Alegre, o casal de produtores 
Rodrigo Polidori e Mariana 
Guarienti produz queijos 
artesanais – e autorais – na         
zona rural da capital gaúcha,        

às margens do Rio Guaíba. 
Advogados, ambos largaram     
bons empregos em escritórios 
conceituados para se dedicarem      
à queijaria no segundo ano da 
pandemia. “Torcemos para sermos 
demitidos, porque queríamos 
muito viver aqui e produzir nossos 
queijos”, conta Polidori. Mariana  
já fazia cursos de especialização      
e logo tornou-se mestre-queijeira. 
A pequena propriedade de 2 
hectares, onde o casal e a 
recém-nascida Violeta residem 
hoje, é também a sede da 
Queijaria Tempo.

O leite – cerca de 20 litros por 
dia – vem de duas vacas Jersey, 
batizadas de Maria e Capela. Este 
volume é inferior à metade do que 
os animais poderiam produzir em 
regime intensivo, mas eles não 
comem rações industrializadas, só 
silagem de milho. Com a matéria-
prima de alta qualidade, 
produzida em harmonia com             
a natureza, Rodrigo e Mariana 
fazem 90 quilos de queijos 
artesanais por mês. A ideia é 
aumentar a produção aos poucos, 
mas não muito, para não perder      
a pegada artesanal e, 
principalmente, o caráter autoral. 
Mais dedicada à alquimia das 
leveduras e das fermentações, 
enquanto o marido cuida 
principalmente dos animais, 
Mariana exibe com orgulho a 
produção da casa: cinco diferentes 
queijos, cujos nomes estão 
associados à flora e à tradição 
cultural gaúchas.

O Tuna (da cor alaranjada          
da flor de tuna, planta típica do 
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Pampa) é um queijo de casca 
lavada, massa curada e sabor 
suave, com dois meses de 
maturação. O Gravatá (planta 
nativa de banhados) tem massa 
semicurada, casca rústica, sabor 
intenso e seis meses de 
maturação. O Sete Luas é um 
queijo de massa mais dura (como 
a do Parmesão),  e casca rústica. 
Pode ser ralado. A maturação 
dura exatamente sete meses, daí 
o nome. O Chiripá (traje típico 
gaúcho) tem massa 
“cheddarizada” (inspirada no 
Cheddar), porém é mais duro e 
quebradiço. Matura por até nove 
meses, selado com uma “capa”       
de gaze e banha de porco 
(“vestimenta” retirada depois para 
o consumo). E o Boitatá (nome de 
uma famosa lenda rio-grandense) 
é um exemplar de casca lavada e 
massa macia, mas bastante firme 
e muito aromático.

Todos os queijos, frisa 
Mariana, são produtos de terroir, 

únicos, e não cópias de tipos 
consagrados europeus, que 
expressam as características do 
solo, do clima e da alimentação 
dos animais da propriedade.      
Não podem, portanto, ser 
reproduzidos em outro lugar.           
A diferença entre queijos 
artesanais e autorais, explica a 
mestre-queijeira, é justamente 
esta: os primeiros estão 
relacionados principalmente à 
escala de produção, e os outros, 
ao terroir. “Um quadro do Picasso 
pode ser replicado por outro 
pintor, mas o autor é o Picasso”, 
exemplifica Mariana.

LEGISLAÇÃO AZEDA 
O QUEIJO ARTESANAL

Queijo artesanal desde 
sempre é elaborado com leite 
cru. E este é o calcanhar de 
aquiles desta florescente 
atividade. A legislação sanitária 
em vigor no País (em três níveis: 
municipal, estadual e federal) foi 
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concebida para a produção 
industrial em grande escala           
de queijos pasteurizados e           
não contempla a realidade dos 
pequenos produtores artesanais. 
Eles dizem que não se pode 
exigir de um produtor autoral as 
mesmas condições tecnológicas 
dos grandes laticínios. Mas 

ressalvam que isso não significa, 
de maneira alguma, tolerância 
com a falta de higiene ou com 
doenças no rebanho, como 
tuberculose e brucelose. A 
propriedade tem de estar livre 
destas duas enfermidades, 
principalmente, e os queijos 
devem ser produzidos em 
condições adequadas de higiene, 
porque o leite é um meio de 
cultura rico para a proliferação 
de bactérias. Até aí, todos estão 
de acordo. Menos a fiscalização 
sanitária, que muitas vezes não 
compreende a natureza da 
produção artesanal – e distribui 
multas a torto e a direito. “O fiscal 
que fiscaliza a grande indústria 
não deveria fiscalizar a produção 
artesanal”, sentencia Rodrigo 
Polidori.

O médico veterinário Danilo 
Gomes, diretor da Associação 
Gaúcha de Laticinistas e 
Laticínios, é um mineiro de 
nascimento que há alguns anos 
vem ensinando os gaúchos a 
valorizarem a sua produção 
artesanal de queijos. Já 
organizou, inclusive, o primeiro 
concurso do produto no estado, 
em maio deste ano. Foi um marco 
na história da queijaria artesanal 
do Sul do País. Para Gomes, a 
legislação que rege os pequenos 
“é bem inclusiva”, mas as 
inspeções estaduais ainda 
deixam a desejar, o que leva os 
poucos produtores que podem a 
buscar diretamente a Inspeção 
Federal. “Muitos municípios têm 
flexibilizado a legislação e aí os 
produtores conseguem vender em 
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outras cidades com equivalência.” 
Minas Gerais, de novo, saiu na 
frente, e alguns queijeiros locais já 
negociam a sua produção em 
outros municípios e mesmo em 
outros estados da federação.

TERRENO FÉRTIL PARA 
DESBRAVADORES DA 
GASTRONOMIA

Especializada em queijos 
artesanais brasileiros e vinhos 
naturais, a Casa Vivá, instalada no 
elegante bairro Moinhos de 
Vento, em Porto Alegre, vem se 
afirmando como vitrine da 
melhor produção nacional e 
ponto de encontro de 
“gourmands” apreciadores da 
iguaria. Com peças de quase 
todos os estados brasileiros que 
produzem queijos em seu 
portfólio, a ideia dos proprietários 
era ter um cardápio à altura da 
“maior carta de vinhos naturais 
do País”. As harmonizações que a 
Casa Vivá sugere aos seus 
frequentadores permitem 
inúmeras combinações de 
aromas e sabores. “Os nossos 
clientes são pessoas que têm 
grande apreço pelo queijo e um 
espírito desbravador na 
gastronomia. Querem provar 
novidades ou conhecer queijos de 
outros estados”, revela o queijista 
Shay Trequesser, que gosta de 
“garimpar” para o 
estabelecimento alguns dos 
expoentes da produção queijeira 
gaúcha. Queijos que, infelizmente, 
por causa da complicada 
legislação sanitária, “não podem 
ser vendidos para fora do estado e 

nem exportados”. Trequesser tem 
esperanças de que, se sair o Selo 
Artesanal (por enquanto, o estado 
só possui o Selo Arte), o tráfego do 
produto vai crescer muito no 
Brasil. “Só a livre circulação pelo 
País já seria um grande passo 
para o nosso queijo artesanal.”

O especialista acredita que 
este é o momento de “reinvenção 
do mercado do queijo”. Para que 
seu consumo se torne menos 
elitista e mais pessoas possam 
apreciar os aromas e sabores de 
um autêntico queijo artesanal 
será preciso, no entanto, investir 
bastante em educação 
gastronômica. O paladar do 
brasileiro médio, acostumado ao 
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produto industrializado, ainda         
é considerado infantil pelos 
conhecedores, e precisa evoluir 
muito para chegar ao ponto             
de reconhecer as qualidades 
próprias de um queijo elaborado 
com leite cru, como tem sido 
desde os primórdios da civilização.

QUEIJO E VINHO: 
CASAMENTO QUE PODE 
TERMINAR EM DIVÓRCIO 
LITIGIOSO 

Vinho e queijo parecem ter 
sido feitos um para o outro, não? 
Mas não é bem assim. Para que 
esse casamento não termine         
em divórcio litigioso, algumas 
regrinhas precisam ser 
observadas. A regra básica da 
harmonização entre queijos               
e vinhos é o equilíbrio. A 
complementação de sabores, 
cores, texturas e consistências. 
Este equilíbrio pode ser alcançado 

por composição (afinidade)             
ou por oposição (contraste). 

O que pode dar errado? 
Queijo forte com vinho leve. Sal 
em demasia com taninos ásperos. 
Acidez alta de um com acidez 
baixa do outro. Muita gordura      
do queijo com baixa acidez e 
untuosidade do vinho. 

O que geralmente dá certo: 
vinho branco seco ácido 
(Sauvignon Blanc) com queijo de 
massa mole ácido. Vinho branco 
barricado (Chardonnay) ou tinto 
leve (Pinot Noir/Gamay) com 
queijo semimole. Vinho 
encorpado (Cabernet Sauvignon, 
Merlot ou Tannat) com queijo 
duro condimentado. Vinho 
branco seco (Sauvignon Blanc/
Chardonnay sem barrica) com 
queijos frescos. Vinho branco 
doce (Colheita Tardia/Moscatel) 
com queijo de veios azuis – por 
contraste. Não tem erro. 

W Gastronomia



83PLANT PROJECT Nº34

rA
ARTE

Um campo
para o melhor 
da cultura

A viola em show de 
Rolando Boldrin: 

O som do Brasil

 

fo
to

: F
ec

o
m

ér
ci

o
/P

R



84

Boldrin em show no 
Paraná: ele deu voz aos 
sotaques regionais
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Rolando Boldrin, morto aos 86 anos, deixou um enorme legado de 
valorização da cultura brasileira. Como apresentador, deu espaço a 
músicos de todo o Brasil, mostrando a diversidade do País. Mas foi 
além e construiu uma sólida carreira como ator, cantor e compositor

O HOMEM QUE 
TIROU O BRASIL 
DA GAVETA

Por André Sollitto
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       urante 31 anos, o apresentador, 
cantor, ator e compositor Rolando Boldrin 
foi o principal responsável por divulgar       
a música brasileira dos mais variados 
cantos do País. Desde que estreou seu 
programa Som Brasil, em 1981, na TV 
Globo, Boldrin recebeu em seu palco 
alguns dos maiores nomes da música 
brasileira. O programa original foi ao          
ar apenas até 1984. Mas o apresentador 
levou sua ideia para outras emissoras, 
como o Empório Brasileiro, na TV 
Bandeirantes, e Empório Brasil, no SBT. 

Foi na TV Cultura, no entanto, que 
encontrou sua casa definitiva. Foram          
14 anos à frente do Sr. Brasil, onde abriu 
espaço para nomes consagrados, como 
Belchior, Milton Nascimento e Benito         
di Paula, mas também apresentou 
grandes instrumentistas, como o gaúcho 
Yamandu Costa, e cantores regionais. 
Boldrin morreu no dia 9 de novembro       
de 2022, aos 86 anos, deixando uma 
enorme lacuna na música brasileira.      
Mas seu legado é ainda maior. 

Seu tempo no comando do Sr. Brasil, 
onde cantava, contava causos, tocava 

violão e viola e conversava, ou melhor, 
proseava com seus convidados, era         
uma amostra semanal de seus enormes 
talentos artísticos. “O Boldrin era 
pessoalmente exatamente como ele se 
mostrava artisticamente. Aqueles olhos 
azuis brilhantes quando o assunto era 
fazer arte no Brasil, falar do Brasil”, conta 
a cantora Mônica Salmaso, presença 
frequente no programa. “Uma das 
pessoas mais lindas que eu conheci. 
Boldrin era muito espiritualizado, dessas 
pessoas que, independentemente de a 
gente crer ou não, parecem transformar   
o ambiente, trazem luz e amor. Ele era 
assim. Rigoroso e orgulhoso do seu 
trabalho; ciente da importância dele,       
mas sempre, em tudo, amoroso. Mas 
Boldrin foi muito mais.”

Nascido em São Joaquim da Barra,        
a cerca de 70 quilômetros de Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo, Boldrin 
começou a tocar viola bem cedo, com            
7 anos. Viu, em sua cidade natal, 
apresentações de Cornélio Pires (1884-
1958), figura importante na consolidação 
do que hoje se chama música sertaneja, 
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que misturava prosa, música           
e teatro em seus shows. O 
impacto de Pires foi tão grande 
na formação de Boldrin que, 
anos mais tarde, um retrato do 
artista faria parte do cenário de 
Sr. Brasil. Ao lado do irmão, Leili, 
criou a dupla Boy e Formiga,           
e os dois se apresentaram em 
rádios locais. Foi o início de      
uma longa carreira nas artes.

Mudou-se para São Paulo  
aos 16 anos, graças a um 
empurrãozinho do pai, e 
trabalhou em inúmeros 
empregos para se sustentar 
enquanto a carreira artística não 
decolava. Foi garçom, sapateiro, 
frentista e carregador. Foi 
também ator de circo e figurante 
de programas de TV, até que 
conquistou um espaço fixo            
na extinta TV Tupi, em 1958, 
apresentando a variedade de 
habilidades com que conseguia 
entreter o público. Antes de se 
encontrar como apresentador,          
foi ator de telenovelas, com 
participações em algumas das 
produções mais importantes das 
décadas de 1960 e 1970. Estreou 
na primeira versão de A Muralha, 
em 1954, na Record, e viveu Van 
Gogh alguns anos depois, em 
1963, na novela Moulin Rouge –    
A Vida de Toulouse-Lautrec,          
da TV Tupi. Fez trabalhos como  
O Direito de Nascer, no ano 
seguinte, As Pupilas do Senhor 
Reitor, em 1970, Mulheres de 
Areia, em 1973, O Profeta, em       
1977, e Cara a Cara, em 1979.

Foi também ator de teatro        
e cinema em um momento 

vibrante dos palcos brasileiros. 
Integrou o Teatro Brasileiro          
de Comédia (TBC) com a peça  
Os Inimigos, sob a direção de 
José Celso Martinez Corrêa, 
responsável pelo influente 
Teatro Oficina. Também atuou 
no Teatro de Arena, companhia 
que encenaria espetáculos de 
nomes como Augusto Boal 
(1931-2009), Oduvaldo Vianna 
Filho (1936-1974) e Gianfrancesco 
Guarnieri (1934-2006), e foi 
dirigido por Antonio Abujamra 
(1932-2015). Recebeu ainda o 
prêmio de Melhor Ator da 
Associação Paulista de Críticos 
de Arte (APCA), em 1978, por sua 
atuação em Doramundo, do 
diretor João Batista de Andrade.

Mas foi especialmente na 
música que se tornou conhecido. 
Foi com uma parceria com sua 
então esposa, Lurdinha Pereira, 
que fez sua estreia em disco com 
o bolero Um Cantinho pra Dois, 
em 1963. Gravou vários LPs e 
CDs ao longo da carreira em     
que misturava música, causos       
e poesia. Hoje, colecionadores 
buscam algumas de suas obras 
seminais, como Caipira, de 1981. 
Lançou também parcerias com 
nomes como Renato Teixeira           
e Almir Sater. O número exato   
de composições de Boldrin                           
é incerto, mas pesquisadores 
estimam que ele tenha escrito  
ao menos 170 canções. A mais 
famosa delas, Vide Vida 
Marvada, tornou-se tema                        
de seus programas e foi 
regravada pela dupla Pena 
Branca e Xavantinho.

rAMúsica
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Encontrar todas essas obras, 
no entanto, é tarefa complicada 
– o que é surpreendente, já         
que ele foi um dos grandes 
responsáveis por “tirar o Brasil 
da gaveta”, como costumava 
dizer. Os serviços de streaming 
têm poucos de seus trabalhos 
em catálogo, e a maior parte 
deles também está esgotada      
em mídias físicas. Para os 
garimpeiros de plantão, é 
preciso caçar cópias em bom 
estado de seus vinis ou CDs. 
Como costuma acontecer com 
artistas brasileiros, no entanto,       
é possível que sua morte cause 
uma revisão de sua obra e a 
regravação de alguns de seus 
melhores trabalhos por outros 
artistas. “Sua obra musical é 
preciosa”, diz a cantora Mônica 
Salmaso. “Suas composições       
são lindas e feitas a partir              
do conhecimento e do afeto        
pelo Brasil”.

Seu trabalho à frente do Sr. 
Brasil, felizmente, está bem 
documentado em centenas de 
vídeos na internet. Basta uma 
procura rápida no YouTube para 
encontrar, por exemplo, a 
participação de João Bosco, 
contando como escreveu O 
Bêbado e a Equilibrista – já que 
além da música regional Boldrin 
era um entusiasta da MPB, mas 
não do rock, da tropicália ou de 
qualquer gênero que usasse 
instrumentos elétricos, 
totalmente banidos de seu palco. 
Em outro programa, Egberto 
Gismonti toca Palhaço ao piano 
e relembra um show especial que 
fez com a presença da mãe. Em 

mais um, Mônica Salmaso e o 
violeiro Paulo Freire apresentam 
uma versão de Cuitelinho, 
clássico caipira coletado por 
Paulo Vanzolini e Antônio Carlos 
Xandó. E este é seu grande legado 
para a cultura brasileira: 
apresentar as facetas da música 
de raiz. “É possível entender que 
este trabalho vivido como uma 
missão, pelo Boldrin, com o Sr. 
Brasil, e pela Inezita Barroso, 
com o Viola Minha Viola, são       
de imensa importância na 
valorização da identidade destes 
Brasis profundos e dos interiores. 
Boldrin manteve este canal 
aberto e operante da  
valorização da cultura brasileira 
através da sua generosidade”,  
diz Salmaso. 

rA Música



89PLANT PROJECT Nº34

As inovações 
para o futuro 
da produção

S
STARTAGRO

Trator elétrico 
autônomo da Monarch: 

Evolução energética nas 
máquinas ainda é lenta.
 

patrocínio
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Os desafios tecnológicos da indústria para avançar 
com a eletrificação da frota de máquinas agrícolas e 

buscar soluções para zerar as emissões

ELETRICIDADE 
EM CAMPO

Por André Sollitto

patrocínio

Conceito de trator elétrico 
desenhado pelo designer 

italiano Lorenzo Mariotti: 
um futuro distante?
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          rande aposta da indústria 
automobilística para zerar as emissões de 
CO2 na atmosfera, os carros elétricos 
vêm conquistando espaço nas ruas do 
planeta em ritmo acelerado. Em 2022, 
esses veículos devem superar 13% em 
vendas. No ano passado, eram apenas 
9%. Mesmo no Brasil, onde as vendas 
ainda são mais tímidas, de apenas 2,3%, a 
situação vem mudando. Além disso, seu 
uso foi fundamental para que as 
emissões provenientes da queima de 
combustíveis fósseis crescessem menos 
de 1% neste ano. Um relatório elaborado 
pela Agência Internacional de Energia 
(AIE) aponta que 300 milhões de 
toneladas adicionais foram lançadas em 
2022 à atmosfera, totalizando 33,8 bilhões 
de toneladas anuais. Ainda é muito, mas 
é bem inferior aos 2 bilhões de aumento 

registrados em 2021, quando o mundo 
começou a retomar suas atividades após 
os dramáticos eventos da pandemia. 

Se nas avenidas e estradas os 
elétricos vêm ampliando sua 
participação na frota, no campo a 
situação ainda é diferente. A eletrificação 
do maquinário agrícola é um desafio 
para a indústria e as soluções têm 
chegado devagar. Grandes empresas do 
setor já anunciaram que estão 
desenvolvendo projetos na área, mas 
tudo é embrionário. A fabricante 
japonesa Kubota, por exemplo, já 
apresentou o X, um trator elétrico 
autônomo capaz de coletar dados sobre a 
lavoura enquanto trabalha. Mas trata-se 
de um modelo conceitual, ainda em fase 
de testes. A startup HummingBirdEV 
vem testando modelos elétricos com 

G

S Tecnologia



93PLANT PROJECT Nº34

fazendeiros da Califórnia desde 
2020, e no ano passado passou a 
experimentar um sistema de 
recarregamento rápido das 
baterias que funciona no meio 
do campo. Já a gigante John 
Deere anunciou, sem muito 
alarde, que trabalha em uma 
linha de pequenos 
equipamentos e maquinário 
elétricos prevista para chegar ao 
mercado somente em 2026. Foi 
obrigada a se posicionar depois 
que um relato compartilhado à 
exaustão nas redes sociais 
afirmava que um fazendeiro do 
Meio-Oeste norte-americano foi 
convidado para substituir sua 
frota tradicional por versões 
eletrificadas já em 2023. A 
companhia negou e garantiu 
que não há planos de produzir 
grandes EVs, como também são 
conhecidos os veículos elétricos, 
tão cedo.

O ritmo da eletrificação das 
frotas agrícolas é mais lento 
porque existem alguns 
problemas complicados de 
solucionar, ao menos a curto 
prazo. Um dos principais 
envolve a enorme geração de 
eletricidade necessária para 
abastecer o maquinário. Ao 
contrário de carros de passeio 
comuns, tratores, semeadeiras e 
outros equipamentos são 
enormes e exigiriam muito mais 
energia. E isso requer uma 
infraestrutura robusta que 
poucas propriedades rurais têm 
atualmente. Há ainda um 
agravante: colheitadeiras, por 
exemplo, trabalham por 12, 15 

horas diárias no auge da 
colheita. Parar o serviço para 
recarregar as baterias seria 
simplesmente inviável, e os 
custos para garantir uma 
autonomia dessas seriam 
absolutamente proibitivos.

Existem iniciativas para 
tentar contornar as dificuldades. 
Nos Estados Unidos, o Green 
New Deal – uma série de 
políticas públicas inspiradas no 
New Deal implementado no 
governo de Franklin D. 
Roosevelt para recuperar a 
economia norte-americana após 
a Grande Depressão –, 
estabelece que é preciso reduzir 
as emissões na agricultura. 
“Trabalhar em colaboração com 
agricultores e pecuaristas nos 
Estados Unidos para eliminar a 
poluição e as emissões de gases 
de efeito estufa do setor agrícola, 
tanto quanto for 
tecnologicamente viável”, diz o 
documento, sem especificar o 
uso de veículos elétricos. No 

Protótipo X da japonesa 
Kubota (esq.) e trator 

com baterias elétricas 
da Hummingbird (aCima)
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Reino Unido, há projetos mais 
específicos. O governo local 
destinou 80 milhões de libras 
para a pesquisa e o 
desenvolvimento de EVs na 
iniciativa Driving the Electric 
Revolution Challenge, 
administrada pelo Departamento 
de Negócios, Energia e Estratégia 
Industrial, que contempla testes 
específicos para a agricultura.

Um dos setores mais 
promissores é o uso de robôs e 
drones elétricos para a realização 
de pequenas tarefas. Em 
estruturas de agricultura vertical, 
essas máquinas vêm realizando  
a colheita de tomates, cogumelos 
e outros insumos cultivados      
em ambientes controlados.            
Os equipamentos não precisam 
de uma quantidade enorme de 
energia para funcionar e podem 
ser recarregados rapidamente. 

Mesmo assim, existem         
algumas barreiras. Robôs e 
drones costumam ser muito 
dependentes de conexões de 
internet de banda larga, que 
ainda não são comuns na maior 
parte das propriedades rurais. 
Além disso, não são suficientes 
para realizar trabalhos em 
grandes lavouras. Ou seja, o 
problema com o maquinário 
pesado persiste.

Nesse cenário, os estudos e 
iniciativas atuais apontam para 
uma convergência de tecnologias. 
Em vez de adotar baterias e 
sistemas elétricos em grandes 
máquinas, a solução pode ser          
a adoção de outras fontes de 
energia que não emitem gases 
poluentes. Fabricantes já estão 
desenvolvendo células de energia 
movidas a hidrogênio. A japonesa 
Kubota anunciou que pretende 
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lançar o primeiro modelo até 
2025. E já existem startups 
trabalhando em seus próprios 
equipamentos do tipo. Há 
também um movimento que  
há anos vem ganhando força:       
a utilização de combustíveis 
renováveis para abastecer 
tratores e outras máquinas. 
Aqui, no Brasil, o biodiesel é um 
substituto interessante para 
outros combustíveis fósseis.

Além disso, a eventual 
adoção de parte de máquinas 
elétricas nas fazendas, sejam 
robôs, drones ou maquinários 
de pequeno porte, poderá ser 
acompanhada da ampliação da 
geração de energia por meio de 
fontes renováveis, como painéis 
solares ou estruturas eólicas. 
Há uma barreira de integração 
entre a estrutura já existente  
de geração de energia com os 

sistemas que não emitem 
carbono, mas o processo de 
adaptação não é impossível.    
Há até iniciativas de 
desenvolvimento de 
maquinário movido 
diretamente a energia solar, 
uma solução promissora para     
a agricultura em pequena 
escala em regiões com menor 
infraestrutura de energia, como 
em alguns países da África.

O agro tem como um de 
seus objetivos a neutralização 
das emissões de carbono. E isso 
vem sendo feito em diversas 
frentes. A eletrificação da frota 
de equipamentos é apenas uma 
delas. A realidade, no entanto, 
mostra que, diferentemente  
dos carros, o processo deverá 
acontecer em velocidade um 
pouco distinta, e envolve uma 
diversidade de possibilidades. 

Máquinas-conceito 
da John Deere: 

americanos são 
cautelosos sobre 

elétricos
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Em sua maior edição, 22ª Conferência Internacional DATAGRO 
sobre Açúcar e Etanol destaca o papel da bioenergia brasileira 

A PEÇA-CHAVE DA 
DESCARBONIZAÇÃO 
GLOBAL
Por Ronaldo Luiz 
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A PEÇA-CHAVE DA 
DESCARBONIZAÇÃO 
GLOBAL

patrocínio

Nos dias 24 e 25 de outubro, 
mais de 1,2 mil pessoas se 
reuniram no hotel Grand Hyatt, 
na capital paulista, para conferir 
as mais recentes novidades – 
entre oportunidades e desafios – 
do setor sucroenergético, durante 
a 22ª Conferência Internacional 
DATAGRO sobre Açúcar e Etanol. 
Esta foi a maior edição da história 
do evento, que também contou 
com transmissão online, e teve 
como tema central “A Próxima 
Revolução da Bioenergia”.

A solenidade de abertura,  
com a presença de autoridades, 
dirigentes, empresários, 
executivos, produtores, entre 
outros representantes do 

segmento, destacou a constante 
evolução tecnológica do 
segmento da cana, que vem 
resultando na geração de novos 
produtos, sobretudo de caráter 
energético.  

Em sua exposição inicial, o 
presidente da DATAGRO, Plinio 
Nastari, enfatizou que no 
portfólio do setor sucroenergético 
somam-se agora ao açúcar, ao 
etanol e à bioenergia novidades, 
entre as quais o biogás/
biometano, o carvão mineral 
advindo do bagaço da cana, a 
possibilidade do hidrogênio verde 
a partir do etanol etc. “Precisamos 
cada vez mais reconhecer as 
folhas da cana e do milho como 

painéis, que transformam energia 
solar em alimento, energia, entre 
outras aplicações”, ressaltou 
Nastari, acrescentando, ainda, 
que além da descarbonização         
da matriz rodoviária, os 
biocombustíveis avançam 
também no transporte aéreo              
e marítimo. 

Em participação por vídeo, o 
ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), Marcos 
Montes, pontuou que o produto 
mais sustentável do agronegócio 
brasileiro é a bioenergia, 
classificando os Créditos de 
Descarbonização (CBios), 
mecanismo central do  
RenovaBio (Política Nacional          
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de Biocombustíveis), como o ativo 
descarbonizante pioneiro no 
Brasil. Montes disse que as 
discussões relativas à 
modernização do RenovaBio 
contam com o apoio do Mapa. O 
ministro finalizou reiterando a 
mensagem que o agro brasileiro 
produz com sustentabilidade. 

O deputado federal Arnaldo 
Jardim, presidente da Frente 
Parlamentar pela Valorização do 
Setor Sucroenergético, elencou 
pautas legislativas prioritárias 
para o setor, em particular as 
propostas de licenciamento 
ambiental, modernização da           
lei dos defensivos agrícolas e 
dispositivos fiscais que possam 
estimular os biocombustíveis 
ante fontes fósseis. 

A cerimônia de abertura da 
22ª Conferência Internacional 
DATAGRO sobre Açúcar e Etanol 
contou ainda com a presença do 
Secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Francisco Matturro; do 
deputado estadual e presidente 
da Frente Parlamentar da 

Agricultura do Estado de São 
Paulo, Itamar Borges; do 
deputado federal Zé Vitor; e          
dos dirigentes Mário Campos, 
presidente do Fórum Nacional 
Sucroenergético; Evandro Gussi, 
presidente da União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar e Bioenergia 
(Unica); Gustavo Rattes, 
presidente da Organização de 
Associações de Produtores de 
Cana do Brasil (Orplana); Pedro 
Robério de Melo Nogueira, 
presidente do Sindaçúcar-AL e 
Tereza Vendramini, presidente da 
Sociedade Rural Brasileira (SRB). 

A seguir, os principais 
destaques dos painéis da 
conferência: 

Etanol: solução pronta e 
disponível 

O Brasil tem uma matriz 
energética diversa, limpa e 
renovável sem comparação            
em nível mundial, o que coloca         
o País como peça-chave para 
descarbonização global, assinalou 
o presidente da Anfavea, Márcio 
de Lima Leite. O dirigente da 

indústria automobilística 
nacional ressaltou que o futuro 
da mobilidade sustentável               
no Brasil deverá contemplar 
variadas rotas tecnológicas 
[biocombustíveis, híbrido,       
elétrico puro etc.], exatamente 
pela riqueza de o País ser capaz  
de gerar energia a partir de 
diversas fontes. 

“O etanol será parte da 
jornada da eletrificação 
automotiva, porque já é uma 
opção descarbonizante, mais 
barata, eficiente e viável no 
território nacional”, salientou.         
“O futuro da mobilidade no Brasil 
é eclético, já que temos uma 
imensa riqueza de recursos para 
viabilizar diversas rotas 
tecnológicas com foco na 
descarbonização.” Leite frisou 
ainda que o Brasil não pode 
trabalhar somente com o que 
está sendo desenvolvido no 
exterior. “Não podemos ser      
reféns do que vem de fora, temos 
conhecimento para criar nossa 
própria realidade, que 
necessariamente passa pelo 
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etanol e energia renovável a 
partir da biomassa.”

Segundo o diretor de 
Compliance de Produto da 
Stellantis América do Sul, João 
Irineu Medeiros, a busca pela 
mobilidade sustentável tem que 
considerar a possibilidade de 
acesso do consumidor às 
tecnologias de motorização. “O 
carro a etanol já é acessível, e sem 
ele o Brasil não cumprirá suas 
respectivas metas climáticas.”         
O executivo do conglomerado 
automotivo, que reúne os grupos 
Fiat e PSA, disse que a empresa 
vai investir em modelos híbridos 
[etanol e elétrico] no Brasil. 

“No que diz respeito à 
mobilidade sustentável, o veículo 
movido a etanol já promove a 
descarbonização de maneira 
acessível se comparado ao carro 
puramente elétrico”, afirmou 
Medeiros. “Quando falamos         
em mobilidade sustentável, 
precisamos considerar a questão 

do acesso à tecnologia, e o etanol 
já promove isso”, pontuou o 
executivo, acrescentando que: 
“Em se tratando de corte de 
emissões, a entrega ambiental       
do veículo a etanol equivale à do 
elétrico, com o diferencial de que o 
carro movido pelo biocombustível 
já é acessível do ponto de vista 
econômico”. Medeiros disse que 
sem o etanol a Stellantis não 
conseguirá cumprir sua meta de 
reduzir em 50% as emissões em 
2030 e de zerar em 2050.

O processo de 
descarbonização também vem 
avançando na cadeia produtiva 
e no mercado de veículos 
pesados, enfatizou o CEO da 
Scania, Christopher Podgorski.  
A fabricante de caminhões      
vem investindo em modelos 
movidos a biogás, bem como 
usando esta fonte renovável        
no maquinário e equipamentos 
de sua unidade fabril. 

“A demanda por serviços de 

transporte irá dobrar até 2050       
ao mesmo tempo que é preciso 
reduzir as emissões de gases            
de efeito estufa. Assim novas 
soluções de mobilidade são 
urgentíssimas, e elas terão             
que ser necessariamente 
descarbonizantes.”

Citando levantamento feito 
pela Scania, o executivo disse  
que o transporte rodoviário 
responde por 8% das emissões  
do País, com 90% da matriz 
sendo baseada no uso do diesel. 
Na visão de Podgorski, todas          
as tecnologias de mobilidade        
irão conviver, inclusive a de 
combustão interna por meio de 
combustíveis renováveis. “Neste 
contexto, os resíduos agrícolas de 
passivo   se tornam ativos 
energéticos renováveis.”

De acordo com o presidente 
do Conselho de Administração 
da Copersucar, Luis Roberto 
Pogetti, no Brasil, um veículo 
elétrico emitiria, 
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proporcionalmente, a mesma 
quantidade de carbono que um 
carro movido a combustão e 
abastecido com etanol, já que a 
eletricidade gerada no País é, 
majoritariamente, originada em 
fontes renováveis. Já na Europa, 
onde a matriz energética não é 
tão limpa quanto a brasileira, a 
intensidade de carbono de um 
automóvel elétrico é o dobro do 
mesmo meio de transporte 
abastecido com o biocombustível.

Do ponto de vista de 
utilização energética e mitigação 
de emissões no Brasil, Pogetti 
chama a atenção para o fato de o 
etanol ser uma solução pronta e 
disponível, enquanto a adoção 
em larga escala do carro elétrico 
ainda depende de grandes 
desafios, como a competitividade 
de preço dos veículos, a 
longevidade, o custo e a 
reciclagem da bateria, além de 

uma relevante demanda de 
investimentos em infraestrutura 
de distribuição eficiente de 
energia elétrica, estimada entre 
R$ 1,1 trilhão e R$ 1,5 trilhão.

Com o etanol, o País já tem 
uma rede de revenda com postos 
adaptados e bombas exclusivas, 
um produto competitivo e 
disponível em todo o território, 
com baixa emissão de poluentes. 
O posicionamento é endossado 
pelo presidente da Unica, 
Evandro Gussi: “Quando falamos 
de mobilidade sustentável, 
devemos ter em nossas mãos 
todas as rotas tecnológicas 
possíveis e aplicá-las segundo as 
condições ambientais, sociais e 
econômicas. No Brasil, o etanol é 
uma rota tecnológica para a 
descarbonização bastante 
adequada para as nossas 
características agroclimáticas e 
dimensão continental”.

 No painel que reuniu os 
representantes das principais 
entidades e grupos do setor 
sucroenergético, o desafio de 
nacionalizar o consumo do 
etanol, limitado hoje a cerca de 
quatro, cinco estados, foi 
mencionado como uma das 
prioridades, assim como a 
expansão internacional por meio 
de aliança estratégica com a 
indústria automobilística.

No que diz respeito à 
internacionalização do etanol, o 
presidente da DATAGRO, Plinio 
Nastari, discorreu sobre o que 
vem acontecendo na Índia. 
“Desde 2018, o país asiático vem 
implementando medidas que 
visam aumentar a produção e o 
uso do biocombustível, com o 
apoio do setor sucroenergético 
brasileiro. A internacionalização 
do uso do etanol está avançando, 
e acredito que a adoção de uma 
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especificação comum é o 
caminho para facilitar o 
desenvolvimento de tecnologias 
automotivas, adaptáveis                      
a cada região.”

Segundo Pogetti, da 
Copersucar, o modelo do Brasil      
se encaixa plenamente na Índia,  
o que inclui a implementação       
do carro flex. “Estamos 
proporcionando troca de 
tecnologia para fomentar este 
processo.” O know-how brasileiro 
na área é exportado para países 
interessados na tecnologia do 
etanol por meio de ações 
desenvolvidas pela Apex em 
parceria com o Arranjo Produtivo 
Local do Álcool (Apla), relatou            
o diretorexecutivo da iniciativa, 
Flávio Castellari. “Já fizemos      
mais de 120 missões ao exterior.             
O mercado internacional é muito 
grande, são mais de 60 países        
que fazem a mistura do etanol             
à gasolina.”

“Em 2021, o Reino Unido 
decidiu ampliar a mistura de 
etanol à gasolina de 5% para 10%, 
e a Índia pretende chegar a 2025 
com 20% de mistura, meta 

antecipada em cinco anos”, 
acrescentou Gussi.

Em relação ao RenovaBio 
(Política Nacional de 
Biocombustíveis), as lideranças 
criticaram o adiamento do 
cumprimento das metas 
compulsórias anuais de 
comercialização dos Créditos           
de Descarbonização (CBios) na 
cadeia de biocombustíveis. A 
medida, tomada no âmbito do 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), vinculado        
ao Ministério de Minas e       
Energia (MME), desobrigou as 
distribuidoras de combustíveis                   
a trabalhar com o prazo de 31          
de dezembro deste ano para               
o cumprimento das metas                  
de aquisição dos CBios. 

Evandro Gussi e Guilherme 
Nolasco, respectivamente, 
presidentes da Unica e da União 
Nacional do Etanol de Milho 
(Unem), afirmaram que a 
alteração traz imprevisibilidade, 
gerando insegurança jurídica.       
Na avaliação de Nolasco, é um 
equívoco mexer em um 
programa estruturado como é o 

RenovaBio, tendo como     
objetivo o controle de preços       
dos combustíveis. “Uma decisão 
desta desencoraja investimentos. 
Precisamos preservar o 
RenovaBio, que é o grande 
programa de descarbonização            
do Brasil.” 

O encerramento deste painel 
foi marcado pela homenagem       
ao ex-diretor e atual consultor       
da Unica, Antônio de Pádua 
Rodrigues, em reconhecimento        
a sua trajetória de praticamente 
50 anos de serviços prestados      
ao desenvolvimento do setor 
sucroenergético. Pádua foi 
homenageado com a entrega         
de placas comemorativas da 
DATAGRO, Unica e do Fórum 
Nacional do Setor 
Sucroenergético.

Hidrogênio verde                                        
a partir do etanol 

Daniel Lopes, diretor da 
Hytron, empresa do Grupo 
Neuman & Esser (NEA Group), 
falou sobre a tecnologia de 
produção de hidrogênio verde. 
“Trabalhamos com soluções que 
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envolvem a produção de 
hidrogênio a partir da eletrólise 
da água ou da reforma de 
biocombustíveis como o etanol         
e o biometano”, disse. “Estamos 
usando o etanol como vetor para 
a produção de hidrogênio.”

Lopes adiantou que uma 
estação de abastecimento 
veicular de hidrogênio verde será 
instalada na Universidade de São 
Paulo (USP) em 2023. “Será a 
primeira estação veicular do 
mundo onde o hidrogênio é 
proveniente do etanol. Essa 
planta é passo inicial para 
podermos viabilizar a exportação 
por meio de navios, por exemplo.”

Déficit global de açúcar até 
meados do próximo ano 

Traders do mercado de açúcar 
estimaram tendência de oferta 
apertada e demanda aquecida 
para o mercado mundial do 
adoçante no médio prazo, ao 
menos até o meio do próximo 
ano. Participaram do painel que 

tratou do assunto: Jeremy Austin, 
diretor geral da Sucden Brasil; 
Mauricio Sacramento, head             
de açúcar da Cofco; e Michael 
McDougall, diretor-gerente da 
Paragon Global Markets. 

Segundo os executivos, o 
desempenho da safra brasileira 
2022/23 do Centro-Sul, que tem 
seu fechamento atrelado às 
chuvas de verão, e a sempre 
imprevisível política de 
exportação de açúcar da          
Índia, são os fatores que      
podem elevar a produção e 
oferta global do adoçante e 
consequentemente antecipar 
eventual superávit mundial  
para antes de meados de 2023. 

De acordo com Austin, a Índia 
vem, de fato, se consolidando 
como um grande exportador, 
atingindo no ciclo 2021/22 
aproximadamente 11,5 milhões  
de toneladas embarcadas. “Os 
estoques atuais se situam em 
torno de 5 milhões de toneladas.” 
Austin disse aguardar uma safra 

tailandesa 2022/23 boa, com 
potencial para alcançar 11,5 
milhões de toneladas. Para a 
Europa, o executivo da Sucden 
alertou que o maior desafio no 
momento está vinculado ao 
custo da energia, em razão dos 
problemas de fornecimento            
de gás da Rússia, o que pode 
encarecer a produção no           
Velho Continente.

Na temporada 2022/23, o país 
comandado por Vladimir Putin 
deve produzir cerca de 6 milhões 
de toneladas, volume considerado 
suficiente para atender o 
consumo local. “Pelos próximos 
sete, oito meses a oferta mundial 
estará apertada, uma eventual 
mudança só a partir de julho         
do próximo ano”, finalizou. 

Pelo lado da demanda, 
Sacramento salientou que 
Indonésia e China, dois dos 
maiores importadores, devem 
continuar ativos no mercado. 
“São países que têm gargalos 
estruturais significativos para 
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elevar a produção.” Segundo o 
executivo da Cofco, a Indonésia 
produz em torno de 2 milhões de 
toneladas, e consome cerca de          
7 milhões por temporada. 
“Jacarta controla produção, preço 
e importações. É um mercado 
administrado. Já a China, produz 
aproximadamente 10 milhões de 
toneladas, consumindo volume 
próximo a 15 milhões por ciclo.” 
Ademais, no tocante à logística, 
McDougall alertou para risco de 
gargalo nos portos brasileiros 
com a chegada da safra de grãos, 
o que pode também interferir nos 
embarques de açúcar. 

OIA: Produção mundial de 
açúcar tem potencial para fechar 
o ciclo 2022/23 em 181,9 milhões 
de toneladas 

A produção mundial de 
açúcar tem potencial para fechar 
o ciclo 2022/23 em 181,9 milhões             
de toneladas, alta de 7,8 milhões 
[4,48%] em relação à temporada 
anterior, projetou, o diretor 
executivo da Organização 
Internacional do Açúcar (OIA), 
José Orive. Segundo os números 
da organização, da expectativa 
total de produção, 145,9 milhões 
de toneladas de açúcar deverão 
ser produzidas a partir da cana,        
e 36 milhões provenientes                    
da beterraba. 

Já o consumo global, de 
acordo com a OIA, deverá 
alcançar 176,3 milhões de 
toneladas, crescimento de 0,51% 
na comparação com o ciclo 
passado. Desta forma, estima-se 
um superávit global [produção 

acima do consumo] de 5,57 
milhões de toneladas no 
fechamento da safra 2022/23.

Segundo a organização, o 
Brasil deverá liderar as 
exportações mundiais, com o 
embarque de 25 milhões de 
toneladas, sendo seguido pela 
Tailândia e pela Índia. China e 
Índia deverão permanecer como 
os maiores importadores. 

DATAGRO estima safra de cana 
2022/23 no Centro-Sul em 542 
milhões de toneladas 

A DATAGRO prevê a 
produção de 600 milhões de 
toneladas de cana na safra 
brasileira 2022/23, sendo 542 
milhões no Centro-Sul e 58 
milhões no Norte/Nordeste. A 
produção de açúcar é projetada 
em 36,900 milhões de toneladas: 
33,250 milhões no Centro-Sul e 
3,650 milhões no Norte/Nordeste. 
Para o etanol, a estimativa é de 
31,363 bilhões de litros, sendo 
29,271 bilhões no Centro-Sul e 
2,092 bilhões no Norte/Nordeste. 
Para a temporada 2023/24, 
previsões iniciais indicam uma 
produção entre 575 e 590 milhões 
de toneladas de cana. 

patrocínio



104

Iniciativa desponta como fórum para apresentação e debate de propostas 
dedicadas ao desenvolvimento de um índice que, de fato, reflita com independência, 
fidelidade e transparência as negociações do mercado físico de boi gordo no País

DATAGRO PECUÁRIA LANÇA 
CÂMARA CONSULTIVA DO 
INDICADOR DO BOI

Por Ronaldo Luiz 

No dia 25 de outubro, 
segundo dia da 22ª Conferência 
Internacional DATAGRO sobre 
Açúcar e Etanol, foi lançada a 
Câmara Consultiva do Indicador 
do Boi DATAGRO. João Otávio 
de Assis Figueiredo, economista 
e líder de pesquisa da DATAGRO 
Pecuária, e Luiz Roberto Zillo, 
diretor executivo da Sociedade 
Rural Brasileira (SRB) e 
coordenador técnico do 
Indicador do Preço do Boi 
DATAGRO, apresentaram a nova 
ferramenta de apuração de 
preços para o mercado pecuário.

Desde março de 2020, a 
DATAGRO tem se dedicado a 
desenvolver uma nova 
metodologia e ferramenta de 

apuração de preços do mercado 
da pecuária que permita a 
identificação dos principais 
atributos relacionados aos 
produtos do setor, em particular 
a arroba do boi gordo. 
Atualmente, o Indicador 
contempla as transações nos 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Rondônia, 
Bahia, Pará e Tocantins.

O sistema é baseado na 
isonomia no tratamento de 
fornecedores e compradores por 
meio de um aplicativo que 
permite a apuração de 
negociações realizadas no 
mercado à vista, incluindo a 
possibilidade de auditoria           

para verificação de possíveis 
inconsistências por meio da 
solicitação de notas fiscais/
romaneio. 

Desde o lançamento do 
aplicativo do Indicador do Boi, 
em junho do ano passado, a 
DATAGRO construiu um time 
técnico dedicado a esse mercado, 
composto atualmente por           
sete especialistas. 

“Ficamos muito contentes, 
pois também tem crescido o 
número de colaboradores e 
informantes, tanto pecuaristas 
quanto indústrias. Temos 
atualmente 17 plantas 
informando 100% de suas 
negociações diárias e mais de 
4.250 usuários na plataforma, 



105PLANT PROJECT Nº34

DATAGRO PECUÁRIA LANÇA 
CÂMARA CONSULTIVA DO 
INDICADOR DO BOI

sendo mais de 1.750 informantes/
pecuaristas com cerca de 150 mil 
cabeças negociadas em média 
por mês”, destacou João Otávio 
de Assis Figueiredo. “Nossos 
colaboradores estão presentes 
em mais de 870 municípios, em  
18 estados e no Distrito Federal 
(DF), o que corresponde a uma 
presença em 70% do território 
nacional”, complementou.

O líder de pesquisa da 
DATAGRO Pecuária também 
disse que o objetivo dessa ação       
é proporcionar ao mercado         
um indicador de preços para                    
o setor que seja independente, 
transparente, além de permitir 
de maneira fácil e prática                    
a inclusão de dados sobre 
transações realizadas por         
meio digital. “A sistemática         
que oferecemos assegura 
agilidade na apuração de 
transações de compra e           
venda, e tem como objetivo      
modernizar constantemente         
as ferramentas inteligentes             
de apuração de preços.”

REPERCUSSÃO
Representantes da cadeia 

produtiva da carne bovina,   
entre executivos de frigoríficos, 
pecuaristas e operadores do 
mercado, elogiaram a iniciativa 
de criação da Câmara Consultiva 
do Indicador do Boi DATAGRO 

como fórum para apresentação  
e debate de propostas dedicadas 
ao desenvolvimento de um 
índice que, de fato, reflita com 
independência, fidelidade e 
transparência as negociações      
do mercado físico de boi gordo 
no País.

Fabiano Tito Rosa, diretor      
do Minerva Foods, ressaltou        
que é muito importante ter os 
principais players do mercado 
representados na Câmara. Em 
relação ao Indicador do Boi 
DATAGRO, Tito Rosa salientou 
que o índice traz uma 
metodologia mais “encaixada”        
à realidade atual do mercado, 
inclusive com um formato de 
divulgação das informações que 
permite melhor entendimento 
do comportamento das cotações.

“Para nós, é muito 
importante participar e 
contribuir com a iniciativa, que 
visa um mercado mais justo e 
transparente na busca de um 
indicador que reflita com 
precisão a realidade das médias 
das negociações no mercado 
físico de boi gordo”, pontuou 
Leandro Bovo, sócio-diretor da 
Radar Investimentos. 

Ademais, o produtor Zeca 
Jacintho afirmou ser uma honra 
para o Grupo Continental 
participar da Câmara, que a 
presença engrandece a empresa, 

e que o Indicador do Boi 
DATAGRO facilita o acesso             
do pecuarista às informações      
do mercado. 

Os integrantes da Câmara 
Consultiva do Indicador do Boi 
DATAGRO são: 

 » Eduardo Pedroso                                     
 JBS

 » Eduardo Siqueira Ribeiro   
 Necton

 » Florêncio Neto                                                      
 Grupo Queiroz de Queiroz

 » Guilherme Oranges                                 
 Barra Mansa

 » Leandro Bovo                                                 
 Radar Investimentos

 » Louis Gourbin                                                
 B3

 » Orlando Negrão                                        
 Frigol

 » Pedro Freitas                                           
 XP Investimentos

 » Renan Guimarães                                            
 Minerva

 » Rogério Goulart                                           
 Carta Pecuária

 » Fabiano Tito Rosa                                           
 Minerva Foods

 » Victor Campanelli                                           
 Agro Pastoril Paschoal   
 Campanelli

 » Zeca Jacintho                                           
 Grupo Continental

patrocínio
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BIOCOMBUSTÍVEIS AINDA PODEM CONTRIBUIR 
MUITO MAIS PARA A SEGURANÇA ENERGÉTICA

A motivação original 
para a criação
do Programa Nacional 
do Álcool (Proálcool) 
em 1975, foi mitigar
a dependência 
energética por petróleo 
e derivados importados. 
Passados 47 anos,
o histórico de
contribuição é
impressionante.
Até o final de 2022
terão sido consumidos,
apenas para uso como
combustível, 254,16
bilhões de litros de
etanol anidro e 422,46
bilhões de litros de
etanol hidratado.
O etanol anidro
é aquele misturado
à gasolina, conferindo
maior octanagem
e rendimento à mistura,
e o hidratado é o
utilizado para frota flex, 
que representa 
atualmente mais
de 85% da frota total
de veículos leves.
Todo esse volume 
equivale a 567,72 
bilhões de litros de 
gasolina equivalente,
ou 3,57 bilhões de 
barris. Considerando 
que as reservas 
provadas de petróleo
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e derivados, pelo 
conceito SEC, 
representam 12,71 
bilhões de barris, com
o etanol o país
conseguiu substituir
mais de 28% de toda a
sua reserva de petróleo
e condensados,
incluindo o Pré-sal,
substituindo o derivado
de maior valor.
E esse volume não inclui
o etanol utilizado como
substituto de produtos 
petroquímicos utilizados 
na produção de tintas
e solventes, plásticos,
e outros produtos, além 
de outros usos 
farmacêuticos, 
industriais e 
domésticos.

O valor dessa 
substituição é 
igualmente relevante. 
Considerando o preço 
da gasolina importada
a cada ano, o valor da 
gasolina substituída 
atinge em termos 
acumulados, desde 1975 
até o final de 2022, 
297,24 bilhões de 
dólares, em valores 
constantes de dezembro 
de 2022. Considerando 
os juros da dívida 

externa evitada, 
estimados 
conservadoramente pelo 
valor de prime-rate mais 
200 pontos base, 
chega-se a 687,65 
bilhões de dólares.
As reservas externas
de divisas são 
consideradas a âncora 
da economia,
e funcionam como uma 
espécie de seguro para 
o país fazer frente às
suas obrigações no
exterior e a choques
de natureza externa,
tais como crises
cambiais e interrupções
nos fluxos de capital
para o país. Em 8 de
dezembro de 2022,
o total dessas reservas
era de 333,509 bilhões
de dólares. Portanto,
com o etanol o país
conseguiu economizar 
mais do que o dobro
de nossas reservas.

E fez isso com 
combustível, 
absolutamente limpo, 
renovável, com 
comprovados benefícios 
ambientais e à saúde, 
produzidos localmente, 
gerando emprego
e renda de forma 

Plinio Nastari, presidente da DATAGRO e do IBIO, Instituto Brasileiro de Bioenergia e Bioeconomia, foi 
representante da sociedade civil no CNPE entre novembro de 2016 e agosto de 2020.
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descentralizada
no interior, com 
economia circular
e enorme efeito 
mulplicador na 
economia.
E, a partir de 2020 
com o RenovaBio, 
certificados e com um 
programa de estimulo 
à inovação e 
eficiência que vai 
continuar tornando
os biocombustíveis 
cada vez mais limpos 
e competitivos,
em benefício dos 
consumidores, já que 
são produzidos em um 
mercado bastante 
competitivo onde 
reduções de custo 
tendem a ser 
transmitidas ao 
mercado via preço. 
Essas qualidades e 
benefícios se aplicam 
igualmente ao etanol
e ao biodiesel.

Mas essa contribuição 
ainda poderia ser bem 
maior. Por diversas 
razões, em grande 
parte advindas do não 
reconhecimento
e valorização dessa 
grande iniciativa
e conquista, não 
valorizada 
devidamente por 
governos, federal
e estaduais, e também 
pela população em 
geral, que desconhece 
o seu valor, o Brasil 
continua ainda 
importando gasolina
e diesel.

Nos primeiros onze 
meses de 2022, o 
Brasil importou 3,31 

bilhões de litros de 
gasolina, com um 
dispêndio de 2,13 
bilhões de dólares, 
pagando mais de 
102,35 dólares por 
barril.  Esses números 
representam um 
crescimento de 46,3% 
em volume e de 97,0% 
no valor das 
importações de 
gasolina em relação
ao mesmo período de 
2021.

No caso do diesel, nos 
primeiros onze meses 
de 2022, foram 
importados 14,23 
bilhões de litros de 
diesel, com um 
dispêndio de 12,69 
bilhões de dólares,
a um preço médio de 
141,8 dólares por 
barril, crescimento de 
8,64% em volume e de 
98,27% em preço em 
relação a igual período 
de 2021.

A contribuição do 
etanol e do biodiesel 
poderia ser muito 
maior, caso a política 
fiscal reconhecesse os 
benefícios de geração 
de renda e impactos à 
saúde e ao meio 
ambiente. O país já 
produziu quase 36 
bilhões de litros de 
etanol, e está 
produzindo cerca de 
30 bilhões de litros por 
ano. No caso do 
biodiesel, há uma 
capacidade excedente 
não aproveitada de 
praticamente 50%, 
podendo portanto 
dobrar a produção 

atual de 6,3 bilhões
de litros, com 
significativa redução 
das importações,
e consequente geração 
de progresso
no interior.

Na direção contrária,
o Conselho Nacional
de Política Energética 
(CNPE) aprovou 
resolução que reduz
as metas de Créditos 
de Descarbonização 
(CBios) que as 
distribuidoras de 
combustíveis terão de 
adquirir em 2023 para 
37,47 milhões de 
créditos, enquanto
a meta original 
aprovada em 2021 era 
de 42,35 milhões de 
créditos.
As metas do Renovabio 
servem de referencia 
para o planejamento
da produção de 
biocombustíveis no 
país. 
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BIOCOMBUSTÍVEIS AINDA PODEM CONTRIBUIR 
MUITO MAIS PARA A SEGURANÇA ENERGÉTICA

A motivação original 
para a criação
do Programa Nacional 
do Álcool (Proálcool) 
em 1975, foi mitigar
a dependência 
energética por petróleo 
e derivados importados. 
Passados 47 anos,
o histórico de
contribuição é
impressionante.
Até o final de 2022
terão sido consumidos,
apenas para uso como
combustível, 254,16
bilhões de litros de
etanol anidro e 422,46
bilhões de litros de
etanol hidratado.
O etanol anidro
é aquele misturado
à gasolina, conferindo
maior octanagem
e rendimento à mistura,
e o hidratado é o
utilizado para frota flex, 
que representa 
atualmente mais
de 85% da frota total
de veículos leves.
Todo esse volume 
equivale a 567,72 
bilhões de litros de 
gasolina equivalente,
ou 3,57 bilhões de 
barris. Considerando 
que as reservas 
provadas de petróleo
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e derivados, pelo 
conceito SEC, 
representam 12,71 
bilhões de barris, com
o etanol o país
conseguiu substituir
mais de 28% de toda a
sua reserva de petróleo
e condensados,
incluindo o Pré-sal,
substituindo o derivado
de maior valor.
E esse volume não inclui
o etanol utilizado como
substituto de produtos 
petroquímicos utilizados 
na produção de tintas
e solventes, plásticos,
e outros produtos, além 
de outros usos 
farmacêuticos, 
industriais e 
domésticos.

O valor dessa 
substituição é 
igualmente relevante. 
Considerando o preço 
da gasolina importada
a cada ano, o valor da 
gasolina substituída 
atinge em termos 
acumulados, desde 1975 
até o final de 2022, 
297,24 bilhões de 
dólares, em valores 
constantes de dezembro 
de 2022. Considerando 
os juros da dívida 

externa evitada, 
estimados 
conservadoramente pelo 
valor de prime-rate mais 
200 pontos base, 
chega-se a 687,65 
bilhões de dólares.
As reservas externas
de divisas são 
consideradas a âncora 
da economia,
e funcionam como uma 
espécie de seguro para 
o país fazer frente às
suas obrigações no
exterior e a choques
de natureza externa,
tais como crises
cambiais e interrupções
nos fluxos de capital
para o país. Em 8 de
dezembro de 2022,
o total dessas reservas
era de 333,509 bilhões
de dólares. Portanto,
com o etanol o país
conseguiu economizar 
mais do que o dobro
de nossas reservas.

E fez isso com 
combustível, 
absolutamente limpo, 
renovável, com 
comprovados benefícios 
ambientais e à saúde, 
produzidos localmente, 
gerando emprego
e renda de forma 

Plinio Nastari, presidente da DATAGRO e do IBIO, Instituto Brasileiro de Bioenergia e Bioeconomia, foi 
representante da sociedade civil no CNPE entre novembro de 2016 e agosto de 2020.
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BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
@basf_agro_br

Leia o QR Code com seu celular e assista ao filme.

Todo Legado nasce para continuar.
É por isso que a BASF também continua.
A inovar. A se dedicar. A pesquisar.
E a estar do lado de quem produz.
De grão em grão. De safra a safra.
De pai para filho. Para filha. Para sempre.

Da tradição à inovação.

NASCEU PARA
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