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Agrossistemas e
produção sustentável
A população cresce, o planeta não.
Somente com sistemas integrados
no campo será possível produzir
o suficiente para todos
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CARTA AO LEITOR

DE MALTHUS AOS AVANÇOS BIOTECNOLÓGICOS
Se os avanços científicos foram capazes de
driblar até agora as previsões feitas no século
XVIII pelo economista britânico Thomas
Malthus de que a população cresce de forma
mais veloz do que a produção de alimentos,
um novo conceito, ora em voga na agropecuária, promete vida longa ao equilíbrio entre
oferta e demanda por alimentos. Isso, mesmo
diante das estimativas de crescimento do
número de habitantes da Terra até 2050.
É o conceito de intensificação sustentável,
que pode ser traduzido no mote: produzir mais,
com maior eficiência e diversificação, no mesmo
espaço, e manejando recursos, solo e água de
maneira sustentável. Como prática, a intensificação sustentável tem sido apresentada como
alternativa viável para que o homem possa continuar a produzir alimentos e a alcançar índices
recordes de produtividade, conservando o meio
ambiente e reduzindo efeitos indesejados de sua
ação no planeta. Os detalhes podem ser conferidos na matéria de capa desta edição da revista
– Ciência para a Vida.
Recurso finito, a água é tema da entrevista
com o engenheiro-agrônomo Luís Henrique
Bassoi. Ele nos mostra que a agricultura não é
vilã da crise hídrica, como apontada. Bassoi
traz dados sobre irrigação e gestão dos recursos
hídricos. Reforça reportagem especial publicada na oitava edição desta publicação, a que
abordou boas práticas e tecnologias adotadas na
agricultura, cujos resultados são direcionados
justamente para a gestão racional do recurso
água. Vale a pena recuperar a edição, disponível em http://revista.sct.embrapa.br/download/
XXI_n8_pt.pdf.
A pesquisa agropecuária sinaliza bons
ventos também na área da saúde. Plantas,
animais e microrganismos podem ser utilizados
como fábricas biológicas para a produção de
moléculas de alto valor agregado, que atuam de

forma positiva em tratamentos contra câncer,
Aids e hemofilia, entre outras doenças. Pesquisadores brasileiros e parceiros norte-americanos
e ingleses comprovaram que sementes de soja
geneticamente modificadas constituem uma
biofábrica eficiente e viável para a produção
em larga escala da cianovirina, proteína que
tem a capacidade natural de se ligar a açúcares
impedindo a multiplicação do vírus HIV em
humanos. Pesquisadores espanhóis, com ajuda
de brasileiros, desenvolveram um arroz transgênico que contém a molécula anti-HIV em
seu DNA. É a agricultura se confirmando como
aliada da indústria farmacêutica. Para entender
melhor essa parceria, vale a pena a leitura da
matéria da página 46.
Esses avanços na ciência abrem perspectivas
de melhor qualidade de vida para a população.
Estão certos disso os cientistas. Mas nem sempre
convencido está o cidadão comum. Novas tecnologias ainda geram desconfiança, em especial
aquelas resultantes de processos biotecnológicos, como escreve, no artigo da página 54,
Adriana Brondani, do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), comentando
pesquisas de opinião recentes. É preciso mesmo
democratizar o conhecimento. Isso também
nos move na edição desta
– Ciência para
a Vida. Capim-elefante e dendê surpreendem e
revelam novas possibilidades de aproveitamento.
O primeiro pode abastecer caldeiras, gerar
energia. Serve como matéria-prima de etanol
celulósico, chamado de 2a geração. Os cachos de
dendê escondem nanofibras de alta resistência
mecânica equivalente a certos metais.Pesquisadores querem testá-las como reforço para
a borracha natural. Confira essas descobertas
também nesta edição.
Boa leitura!
—— Os editores
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A intensificação sustentável é uma alternativa viável para
que o homem possa continuar a produzir alimentos e a
alcançar índices recordes de produtividade, conservando o
meio ambiente e reduzindo efeitos de sua ação no planeta.
Detalhes podem ser conferidos nesta matéria especial.
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Foto: Sérgio Cobel/Embrapa

ALGODÃO DA MODA

CANOLA MAIS PRODUTIVA

Em abril de 2015, o algodão colorido produzido no Semiárido foi
atração na feira "1.618 Luxo Sustentável", em Paris, França. O evento é
conhecido por apresentar iniciativas
mundiais voltadas ao consumo sustentável. Na Paraíba (PB), 80
famílias cultivam o algodão colorido em sistema de sequeiro, sem
adubo químico ou inseticida sintético. Como já nasce colorida, a
fibra dispensa o uso de produtos químicos para tingir o tecido e
economiza 83% de água no processo de acabamento da malha,
em comparação com os tecidos coloridos artificialmente. Essas
características tornam o produto muito procurado pelas empresas
voltadas para a chamada "moda verde". O algodão colorido é tão
antigo quanto o algodão branco. Muitas espécies silvestres encontradas datam de 4.500 anos, mas suas fibras muito curtas não
serviam para a fiação. Melhoramento genético conduzido pela
Embrapa Algodão resultou em variedades de pluma colorida aptas
à indústria têxtil. As tonalidades vão do verde-claro aos marrons
claro, escuro e avermelhado. Pesquisadores querem, agora, obter
o algodão de cor azul. Para isso, recorrem à biotecnologia visando
transferir o gene que fornece essa cor para a fibra do algodão. •

Pesquisas conduzidas pela Rede Brasileira para Polinização
de Canola avaliaram o impacto da presença das abelhas
em lavouras de canola do Rio Grande do Sul. Foram realizados estudos durante a floração da canola em três municípios gaúchos: Esmeralda, Estrela e Guarani das Missões. A
metodologia contou com três comparações: lavoura aberta
(processo natural de polinização), lavoura coberta (livre
de abelhas) e polinização manual flor a flor. As avaliações
identificaram mais de 38 espécies de insetos polinizadores.
Verificou-se que a abelha Apis mellifera é a espécie mais
abundante e importante, representando em média 76% dos
polinizadores nas lavouras. De acordo com a pesquisadora
Betina Blochtein, da Pontifícia Universidade Católica do RS
(PUC-RS), os resultados foram surpreendentes: a visitação
livre de abelhas aumentou entre 17% (híbrido Hyola 420) e
30% (Hyola 61) a produtividade de canola. A maior presença
das abelhas aumentou o número de síliquas (vagens) e o peso
dos grãos de canola. De modo geral, o estudo indica que a
polinização não só melhora o rendimento de grãos da cultura,
mas também contribui para uniformidade e precocidade da
formação de síliquas.•

— por Edna Santos

— por Joseani M. Antunes

‹ navegue ›—————————————————
http://guide.1618-paris.com/selection-natural-cotton-color
https://www.embrapa.br/algodao

‹ navegue ›—————————————————
http://www.polinizadoresdobrasil.org.br/index.php/pt/

—————————————————————————

—————————————————————————

FRUTAS SEM FUNGICIDAS

— por Marcos Alexandre Vicente
‹ navegue ›————————————————————
http://www.embrapa.br/meio-ambiente

————————————————————————————
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Foto: Marcos Vicente/Embrapa

Frutas frescas, livres de resíduos de contaminantes agroquímicos e com maior prazo de validade e
comercialização é o que promove uma nova tecnologia de tratamento pós-colheita desenvolvida por
equipe coordenada pelo pesquisador Daniel Terao, da Embrapa Meio Ambiente. Trata-se de uma
combinação nos processos que permite o uso de água quente aspergida em temperaturas mais elevadas,
seguido do resfriamento em jatos de água fria ozonizada para interromper o processo térmico. As frutas
também passam por exposição ultravioleta (UV-C) em doses controladas para cada espécie, variedade frutícola, contaminação, e
pelo uso de leveduras específicas e extratos vegetais naturais, com efeito residual, para proteção contra a podridão durante armazenagem prolongada. A combinação dos processos ocorre na esteira e garante o eficiente controle de fungos e patógenos que atacam
frutas e causam seu apodrecimento. O novo modelo é considerado opção viável economicamente e segura tecnologicamente para
promover a transição de controle da podridão e de microrganismos nocivos à saúde humana, procedimento realizado atualmente à
base de fungicidas e agroquímicos, para um sistema que não deixa resíduos nas frutas tratadas. E pode garantir maior participação
da produção brasileira no mercado externo, sobretudo o europeu, destino de aproximadamente 70% das frutas exportadas pelo País.•

CONGRESSO MUNDIAL
Foto: Gabriel Faria/Embrapa
Arte:Luciano Mendes / Maurício Camarão

Alimentar uma população mundial em crescimento, com recursos e espaços cada vez mais
limitados, é um dos maiores desafios do setor agropecuário. Com foco nesse problema, os
maiores especialistas do mundo neste tema estarão reunidos em Brasília de 12 a 17 de julho
para debater soluções no Congresso Mundial sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
(WCCLF). Estão previstas 31 palestras de representantes de universidades, instituições de
pesquisa e organismos internacionais dos cinco continentes. Sistemas agrícolas como os que
integram a produção de lavoura com pecuária e floresta num mesmo espaço, além de aumentar
o volume e a diversidade de produtos do campo, também promovem serviços ambientais
importantes, como a acumulação de carbono e a recarga de aquíferos e lençóis freáticos. O
evento está organizado em três tópicos – tecnologia, meio ambiente e socioeconomia – e vai
gerar um documento final que será enviado à Conferência das Partes da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP21), agendada para o fim de 2015. O Congresso será realizado no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e incluirá o 3º Simpósio Internacional sobre Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária.
Confira a matéria especial sobre Intensificação sustentável na página 14.•
— por Fabio Reynol
‹ navegue ›————————————
http://www.wcclf2015.com.br/?lang=pt

————————————————————

Foto: Cláudio Bezerra/Embrapa

EFEITO DE MORFINA

ACESSO AO CONHECIMENTO

A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e a
Universidade de Brasília (UnB)
identificaram fragmentos de
proteína (peptídeos) inéditos no
café com efeito similar ao da
morfina, por apresentarem atividades analgésica e ansiolítica.
A caracterização dessas moléculas faz parte da tese de doutorado do estudante Felipe Vinecky, desenvolvida no âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular da
Universidade de Brasília (UnB) e na Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia, sob a coordenação do pesquisador Carlos Bloch Júnior. A identificação dos peptídeos
se deu quando Felipe buscava genes de café associados à
melhoria da qualidade do produto, como parte de um projeto
desenvolvido, em conjunto, pela Embrapa e pelo Centro de
Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o
Desenvolvimento (Cirad, sigla em francês). •

O portal da Embrapa é o melhor classificado entre as instituições de pesquisa da América Latina, segundo o Ranking
Mundial Web de Centros de Pesquisa. O levantamento
elaborado pelo Conselho Superior de Pesquisas Científicas da Espanha (CSIC) mede a qualidade e a relevância
da produção de conhecimento disponível para o público
em portais de oito mil centros de pesquisa. O objetivo é
promover o acesso eletrônico a conteúdo destinado à comunidade acadêmica. No ranking mundial, a Embrapa aparece
na 28ª posição, sendo a segunda entre centros de pesquisa
agropecuária, atrás do Agriculture Forestry and Fisheries Research Council, do Japão. O ranking utiliza quatro
indicadores: visibilidade (número de links externos que
apontam para o site); tamanho do site (número de páginas);
número de "arquivos ricos" (.pdf, .ps, .doc, .docx, .ppt)
disponíveis e relevância, medida pela quantidade de publicações e número de citações no Google Acadêmico, serviço
de busca em bases de dados científicas.•

— por Fernanda Diniz

— por Marcos Esteves

‹ navegue ›—————————————————

‹ navegue ›—————————————————

https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia
http://www.ib.unb.br/

http://research.webometrics.info/en/Latin_America
www.embrapa.br

—————————————————————————

—————————————————————————
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VERDADES E MITOS SOBRE
A ÁGUA NA AGRICULTURA
Por Fabio Reynol
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Fotos da entrevista: Camila Sant'Ana/Embrapa

A recente crise hídrica brasileira levantou questões sobre gestão da água em
todos os setores. A agricultura foi apontada como um dos pivôs do problema por
utilizar cerca de 70% da água consumida. O engenheiro-agrônomo Luís Henrique
Bassoi diz que a questão não é tão simples. Segundo ele, o setor agrícola, além de
não ficar com essa fatia toda, tem a capacidade de promover a geração de maior
volume de água.

- Ciência para a vida

Formado pela Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz da
Universidade de São Paulo (Esalq-USP), Bassoi possui mestrado em
Irrigação e Drenagem pela Universidade Estadual Paulista (Unesp),
campus de Botucatu; doutorado
em Energia Nuclear na Agricultura
(USP) e pós-doutorado em Irrigação
e Drenagem pela University of California, Davis, Estados Unidos. Atualmente é pesquisador da Embrapa
Semiárido, em Petrolina (PE), e
docente dos programas de pós-graduação em Agronomia da Faculdade
de Ciências Agronômicas (FCA) da
Unesp Botucatu e em Engenharia
Agrícola, da Universidade Federal
do Vale do São Francisco (Univasf),
campus de Juazeiro (BA). Bassoi
coordena o portfólio Agricultura
Irrigada da Embrapa, instância que
reúne todos os projetos de pesquisa,
desenvolvimento e transferência de
tecnologia da Empresa ligados ao
tema e delineia estratégias voltadas a
contornar os desafios relacionados à
agricultura irrigada.
- A agricultura tem sido apontada como vilã da crise hídrica por
utilizar 70% da água disponível.
Esse percentual corresponde à
realidade?
Bassoi - Trata-se de uma média estimada em dados mundiais e corresponde a diferentes situações de uso
da água na agricultura. Ela não vai,
necessariamente, corresponder à média
nacional e há variações entre uma
região e outra. No entanto, ainda precisamos de estudos específicos para ter
um número para o Brasil. Os 70% são
uma média com a qual trabalhamos
hoje.

- Por que o setor consome
tanta água?
Bassoi - O termo “consumir” não
é muito adequado nesse contexto,
em minha opinião, pois dá uma
conotação de que a agricultura e a
pecuária retiram água das fontes
deixando-a indisponível, o que não
é de todo verdade. O que ocorre é
que apenas uma pequena parte dessa
água torna-se “indisponível” para o
retorno à natureza. É aquela que vai
ser utilizada pela planta ou animal
para a “fabricação” dos produtos
agrícolas, como o grão de arroz,
milho e feijão, o leite, a carne, por
exemplo. A maior porção da água
usada no campo permanece no ciclo
hidrológico, como aprendemos na
escola. Parte da água penetra no
solo recarregando o lençol freático,
outra parte da água é devolvida para
a atmosfera pela evaporação da água
na superfície do solo e pela transpiração das plantas, e ainda outra parte
da água escoa para as fontes de água.
Perceba que isso é muito diferente
de se retirar a água do mesmo rio
para uma produção industrial ou uso
urbano, quando alguns efluentes terão
de ser tratados para voltar ao meio
ambiente. Por isso, prefiro dizer que
o setor agropecuário consome energia
elétrica e fertilizantes, mas utiliza a
água para produzir.
- Qual é a importância da
irrigação?
Bassoi - Primeiro, é preciso dizer que
em determinadas regiões é impossível produzir sem irrigação, como
no Semiárido. Não é possível haver
no Semiárido uma agricultura comercial geradora de emprego, renda e
desenvolvimento sem irrigação. No

geral, a produção de uma área irrigada pode ser até três vezes maior
que a não irrigada, dependendo
da cultura e do local de cultivo.
Portanto, a irrigação está diretamente
ligada à quantidade de alimentos,
fibras e bioenergia que queremos
produzir. É preciso adotar medidas
conservacionistas que aumentem a
disponibilidade de água e ajudar a
agricultura a usar bem a água, em
vez de fechar as torneiras do campo,
como tem se apregoado ultimamente.
- Quais as consequências de se
fechar as torneiras do campo?
Bassoi - Todo produtor utiliza água,
seja pequeno, médio ou grande.
E o agronegócio abrange todos os
grupos. Pequenos produtores que
comercializam sua produção também
fazem parte do agronegócio e serão
os primeiros a sofrer se não puderem
usar a água. Diante disso, podemos
perceber que sem água não haverá
produção, renda nem emprego para
quem trabalha no campo e não
haverá agroenergia, fibras e, especialmente, comida para quem mora
nas cidades. Pense na produção de
hortaliças, por exemplo, que são
culturas que dependem de irrigação
diária. Sem água, esses produtos
serão os primeiros a desaparecer e a
encarecer. O impacto na economia
nacional seria igualmente terrível
por causa do peso que o agronegócio
tem no produto interno bruto (PIB)
brasileiro. Ressalto, novamente,
que não estamos falando somente
de grandes produtores: pequenos
proprietários rurais, responsáveis
majoritariamente por culturas importantes, como algumas hortaliças,
frutas e o nosso precioso feijão,
»

9

ENTREVISTA

também sofrerão se cortarem a água
do campo.
- Qual é a responsabilidade do
setor agrícola no surgimento da
crise hídrica?
Bassoi - A crise hídrica é o resultado
de dois fatores. O primeiro é a ocorrência de chuva abaixo dos valores
esperados nos últimos anos. Desde
2010, de acordo com dados de institutos ligados à meteorologia, são
registrados no País índices pluviométricos abaixo da média histórica em
várias partes do Brasil. Houve ainda
um agravamento entre o fim de 2014
e início de 2015, quando ocorreu
um bloqueio atmosférico, como
relatado no Observatório da Safra
2014-2015 [https://www.embrapa.
br/agua-na-agricultura/observatorio-safra-2014-2015]. O outro fator é
a falta de prevenção. Simplesmente
não houve um planejamento para
enfrentar esse problema mesmo com
os índices de chuva em declínio.
- Como será possível resolver
essa questão?
Bassoi - Para começar, precisamos da
conscientização de toda a sociedade
de que é preciso usar melhor a água.
É importante, por exemplo, usar o
racionamento de maneira preventiva em vez de recorrer a ele como
o último recurso. Devemos racionar
enquanto temos, depois que a água
acabar não haverá o que racionar.
Essas medidas, quando tomadas
preventivamente, são menos onerosas
e menos traumáticas.
- O Brasil irriga muito?
Bassoi - O Brasil irriga pouco. Isso
acontece porque em algumas regiões
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“O Brasil tem quase
seis milhões de
hectares irrigados,
temos potencial
para chegar perto
de 30 milhões.”

ainda é necessária infraestrutura de
distribuição da água e de energia
elétrica. Além disso, também faltam
capacitação e transferência de
tecnologia para se fazer irrigação.
Hoje, o País tem quase seis milhões
de hectares irrigados, mas temos
potencial para chegar perto de 30
milhões de hectares, ou seja, a área
poderia ser cinco vezes maior. Uma
expansão como essa também resultaria na expansão da produção e da
produtividade agropecuária e no
consequente aumento da oferta de
fibras, bioenergia e alimentos, seja
para consumo humano e animal,
seja para processamento e industrialização. É preciso lembrar que
o Brasil tem um papel importante
de fornecedor de alimentos não
somente para o mercado doméstico,
mas também para o mundo todo.
O País é um dos principais atores
no fornecimento de alimentos e de
matérias-primas da agropecuária
para o mundo. A irrigação ajudará a
aumentar essa oferta. Está na hora
de fazermos a pergunta: qual será o
custo de não irrigar? O maior ônus
será abrir mão da vocação agrícola do País. Temos terras e energia
solar em abundância e disponibilidade de água, mas é preciso
racionalizar o uso dos recursos
naturais e investir em eficiência.
Sem água, não há agricultura. A
Política Nacional de Irrigação
(Lei 12.787/13) deve auxiliar o
aumento planejado da área irrigada, o aumento da produtividade
agrícola, e incentivar a formação e
capacitação de recursos humanos
para a prática da irrigação de modo
racional, eficiente. Toda a sociedade pode ganhar com isso.

- Ciência para a vida

- Mesmo com um regime de
chuvas reduzido seria possível ter
água para irrigar?
Bassoi - Mesmo com a redução
da oferta de água é possível obter
uma boa produtividade. As perdas
em tempos de escassez hídrica são
inevitáveis. Para grande parte do
País, há previsão de poucas chuvas
no primeiro semestre deste ano,
por isso é possível que haja quebra
de safra. No entanto, com planejamento e adoção de tecnologias que
promovam o uso eficiente da água,
é possível reduzir as perdas. Por
exemplo, a aplicação criteriosa de
água levando-se em consideração
fatores como o tipo de cultura,
quantidade de água presente no
solo, evapotranspiração da cultura,
entre outros. A agricultura de
precisão, que vem ganhando mais
adeptos no Brasil, também pode
auxiliar o manejo de irrigação, que
nada mais é do que a utilização de
critérios para definir a quantidade
e o momento de irrigar. A agricultura de precisão leva em consideração as variações do solo e da
planta na área agrícola. Assim, em
algumas partes dessa área pode-se
aplicar uma menor ou maior quantidade de água, em vez de aplicar
a mesma quantidade na área toda.
Isso auxilia a economizar água
e aumenta a eficiência de uso da
água.
- O produtor está capacitado
para irrigar?
Bassoi - Encontramos muitos produtores capacitados. Ainda assim,
temos consciência de que esse
número precisa aumentar. Há uma
grande demanda por capacitação

“...com
planejamento
e adoção de
tecnologias que
promovam o uso
eficiente da água, é
possível reduzir as
perdas.”

em irrigação no Brasil. A irrigação
localizada (gotejamento e microaspersão), por exemplo, tem aumentado
principalmente nas popularmente
chamadas fruteiras, mas ainda há
muito que expandir. O gotejamento
subterrâneo tem sido usado com bons
resultados em plantações de cana-de-açúcar e café, por exemplo. O
pivô central permite a irrigação de
grandes áreas, com eficiência, o
que é essencial para as culturas que
necessitam de produção em grande
escala, como as culturas de grãos,
para serem rentáveis. São boas notícias a respeito da irrigação, que
precisam ser divulgadas.
- Como as fazendas podem
colaborar com o suprimento de
água do campo e das cidades?
Bassoi - As propriedades rurais
podem ser produtoras de água. Basicamente, produzir água é adotar
práticas conservacionistas que
aumentem a quantidade de água
que se infiltra no solo. Em termos
simples, isso é feito mantendo o
máximo possível de água na propriedade sem deixar que ela escoe para
fora da propriedade. Desse modo,
a água acaba se infiltrando no solo
recarregando o lençol freático que
abastece um córrego, um reservatório, um rio, ou seja, qualquer fonte
de água do local. Essas medidas são
conhecidas: uso de terraços e de
barraginhas, manutenção de vegetação no topo de morros, ao redor
de nascentes, na beira do rio (mata
ciliar), etc. Essas medidas também
minimizam a erosão. A crise hídrica
mostrou também a importância da
reservação, que é a “poupança” de
água, por meio de um reservatório. »
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- Há exemplos internacionais
de gestão hídrica?
Bassoi - O estado norte-americano da
Califórnia convive há muito tempo
com a baixa disponibilidade hídrica,
alta população e praticamente toda a
sua agricultura é irrigada. Uma ampla
rede de reservatórios e canais garante
o abastecimento de água para todos
os setores usuários. A população
tem acesso diário às informações em
telejornais locais ou regionais, ou
em sites, sobre o nível dos reservatórios para que saibam como está a
situação. A população californiana
é conscientizada pelas autoridades
sobre a necessidade de uso racional
da água em todos os setores. Outros
bons exemplos são Espanha, Austrália
e Israel. Mais uma vez reforço: a
chave para o sucesso quanto a isso são
planejamento e gestão integrada dos
recursos hídricos.

Até agora isso era visto como uma
prática com maior importância em
regiões em que há pouca chuva,
como o Semiárido. Estamos vivenciando que mesmo as regiões que
possuem regime regular de chuva
também necessitam ter uma reserva
de água. No campo, podem ser
construídos reservatórios para que
a água possa ser usada por uma ou
mais propriedades agrícolas, principalmente durante períodos de
escassez. Isso pode diminuir a retirada de água de fontes de água que
também são utilizadas para abastecimento urbano ou industrial. Mas
é importante ressaltar que todos
os setores usuários devem usar
a água de modo racional. É uma
responsabilidade coletiva, de toda
a sociedade civil, e não somente da
agricultura.
- Se a reservação é tão importante, por que não se investe mais
em reservatórios no Brasil?
Bassoi - Esse é um tema importante
que precisa ser melhor debatido. Há
uma ideia equivocada a respeito dos
reservatórios, pois muita gente considera que a reservação pode provocar
escassez de água para aqueles que
estão abaixo do reservatório, ou seja,
a jusante. Isso precisa ser melhor
explicado aos produtores e usuários de
outros setores. Com gestão integrada
e planejamento, é possível construir
reservatórios sem implicar escassez de
água para outros usuários. Isso exige a
realização de estudos que determinem
os locais apropriados para se fazer os
reservatórios, quantidade de água a ser
retida, vazão a ser liberada, suas finalidades, entre outros fatores.
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“...é possível
construir
reservatórios sem
implicar escassez
de água para outros
usuários.”

- O que seria a gestão integrada dos recursos hídricos?
Bassoi - Vou usar uma situação
comum como ilustração. Se a água
de um rio ou reservatório é utilizada
para geração de energia, abastecimento urbano e irrigação, deve
haver um acordo comum relacionado a quanto e quando cada setor
necessita de água, bem como é preciso
se estabelecer os limites de uso para
cada um, e em casos de crise, determinar os setores que terão prioridade
de uso. Também existe a questão
do manejo sustentável dos recursos
hídricos, que é basicamente a necessidade de manutenção da quantidade
e da boa qualidade da água. A Lei
9.433/97, a chamada Lei das Águas,
aborda isso. •

- Ciência para a vida
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CRESCER COM
RESPEITO AO
PLANETA
Agricultura pode aumentar sua produção
protegendo o meio ambiente, essa é a
proposta da intensificação sustentável

Por Fabio Reynol

Fotos: Thinkstock/Embrapa

Arte: Gabriel Pupo Nogueira

Há 200 mil anos sobre a Terra, a
espécie humana sempre se beneficiou
da abundância de recursos. Dos nossos
ancestrais habitantes das cavernas
aos atuais moradores das metrópoles,
conseguimos até hoje produzir mais do
que precisamos. Mas até quando será
assim? Um forte sinal de que os dias
de fartura estariam contados surgiu
no século XVIII. Em 1798, um pastor
anglicano percebeu que o aumento da
produção de alimentos era muito mais
lento que o crescimento populacional.
Com os dados observados na época, ele
fez uma projeção básica da evolução
“número de pessoas versus produção
de comida” e previu que as duas curvas
haveriam de se cruzar em algum ponto
a partir do qual a fome seria inevi-

tável para boa parte da humanidade. Os
resultados foram publicados na obra
“Ensaio sobre o princípio da população”, escrito pelo economista e pastor
britânico Thomas Malthus. A demografia ganhava um clássico e o mundo,
uma preocupação latente.
Malthus não viveria o suficiente
para averiguar que sua previsão não
se realizaria tão cedo. Em especial,
porque ele não havia considerado variáveis-chave como os avanços científicos
e tecnológicos que permitiram acelerar
a produção de alimentos. No entanto,
é certo que há um limite e estamos nos
aproximando dele. Diferentemente da
população em franco crescimento, as
terras aráveis, recursos e insumos são
finitos.

Há de se ter em mente ainda que,
no campo, os alimentos dividem
espaço com a produção de madeira que
mobília nossas casas, biocombustível
que alivia a demanda por petróleo, e
também fibras que compõem a roupa
que você está usando ou o papel desta
revista, só para citar poucos exemplos. Para complicar a equação, a ação
humana modificou o planeta e seu
clima, o que vem trazendo mais um
desafio à atividade agrícola.
Esse panorama de adversidades
acabou motivando o surgimento de um
novo conceito de produção agropecuária formado por dois pilares. Primeiro,
é preciso obter o máximo que a terra
pode nos oferecer. Por que depender de
uma monocultura de soja, por exemplo,
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se podemos gerar na mesma área
produtos diversos como carne, madeira,
milho e sorgo, além da própria soja? A
diversificação não só aumenta a capacidade de produção como também dá
mais segurança financeira ao produtor
que deixa de depender de um único
produto.
Produzir mais é importante, mas
não é tudo. O aumento da produção
deve ser acompanhado da garantia de
que o meio ambiente manterá suas
condições de prover necessidades
humanas, permanecer com parcelas
naturais preservadas e ainda auxiliar na mitigação dos efeitos da ação
humana no clima do planeta. O que
resume o segundo eixo do conceito:
sustentabilidade.
A reunião das duas filosofias
cunhou o termo “intensificação sustentável” que envolve práticas conservacionistas, integração de diferentes
sistemas produtivos numa mesma área,
noções que envolvem ciências agrárias e ambientais e maior interdisciplinaridade aos estudos agronômicos.
“Antes era estranho você pensar
em um pasto ou plantação com
árvores no meio, hoje a coisa
mudou,” conta o pesquisador Vanderley Porfírio
da Silva, da Embrapa
Florestas (PR), que
lembra dos primórdios do desenvolvimento dos
sistemas integrados (veja
texto "Uma
semente de
mais de duas
décadas",
pág. 34).
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Um dos maiores impulsionadores da intensificação sustentável é
o papel da agropecuária na mitigação
dos efeitos provocados pelos gases de
efeito estufa (GEE). “O setor tem a
capacidade de neutralizar ou imobilizar
esses gases,” explica Eduardo Assad,
pesquisador da Embrapa Informática
Agropecuária (SP). No entanto, para
isso é preciso, segundo ele, encontrar
o equilíbrio entre produção e sustentabilidade. “É possível criar 30 bois
por hectare por ano, contudo, para
neutralizar os gases emitidos por eles,
teremos no máximo entre um e 1,5
animal por hectare por ano”, exemplifica o especialista.
A ideia principal nesse
caso é neutralizar os
GEEs emitidos por
bovinos, especialmente o
metano

(CH4) eliminado por ruminantes
por eructação, o nome técnico para
“arroto”. Assad conta que a pecuária
brasileira tem sido alvo de críticas
internacionais, segundo as quais o
setor é nocivo ao ambiente ao jogar
na atmosfera enormes quantidades de
metano. Para ele, a tendência é que a
pressão internacional aumente cada
vez mais a ponto de se transformar em
barreiras não tarifárias que o País terá
de enfrentar. “A carne brasileira terá
de certificar sua procedência e atestar
que foi produzida em condições que
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respeitaram o meio ambiente”, prevê o
pesquisador. Uma resposta ao problema
seria integrar a pecuária à lavoura, à
silvicultura (árvores plantadas) ou a
ambos na chamada integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).
Além do acesso ao mercado internacional, o que o produtor ganharia
com isso? Muito, de acordo com
Assad. “Primeiro, ele diversifica a
produção e ganha com outros produtos
além da carne, depois, ele poderá
receber por serviços ambientais ou
ainda vender créditos no mercado de
carbono,” escla-

rece. Os serviços ambientais são pagos
por programas governamentais a
produtores que adotam práticas conservacionistas específicas. Um exemplo é
o Programa Reflorestar, do Estado do
Espírito Santo, o qual remunera fazendeiros que recuperam áreas de vegetação nativa. O Programa Agricultura
de Baixa Emissão de Carbono (ABC),
coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
também atua no mesmo sentido. Além
de oferecer créditos a juros menores,
o ABC permite o uso de até 35% do
valor financiado para a recomposição
de áreas de preservação permanente
ou reserva legal (saiba mais sobre o
programa ABC na página 28).
PRODUÇÃO DE ÁGUA

Para os governos
também é interessante,
segundo

Assad. A recuperação de áreas naturais abre um novo nicho de mercado: a
produção de mudas de plantas nativas.
Além disso, as práticas conservacionistas também mitigam outro problema
crucial, a crise hídrica. “Uma grande
vantagem é que a água volta a aparecer.
Prevenindo erosão, preservando solos,
rios e lagos e facilitando a infiltração de
água no solo, essas práticas promovem
a recarga de lençóis e aumentam o
volume de água disponível,” afirma.
Os sistemas integrados permitem
aumentar a capacidade de suporte do
campo, que é o número máximo de
animais que uma área consegue manter
de maneira sustentável. Um pasto
simples, sem integração, é capaz de
receber até 0,4 animal por hectare/ano
para neutralizar os gases emitidos. Se
o pasto for integrado a uma produção
agrícola, o número sobe para 1,5
animal/ha/ano e se a integração
envolver florestas plantadas, o produtor
poderá manter até 2,5 animais/ha/
ano sem perigo de emitir GEEs em
excesso. “As árvores têm grande capacidade para neutralizar e fixar carbono
no solo e em sua biomassa aérea, o
que permite aumentar a capacidade
de suporte ao reduzir o efeito
estufa,” conta Assad. De quebra,
as árvores proporcionam
sombra no pasto dando
conforto térmico aos animais
e aumentando a produtividade. “A diferença das
áreas ensolaradas para
as regiões de sombra
pode chegar a 10ºC”,
afirma o pesquisador
frisando que esse
conforto faz diferença na produção.
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INTEGRAR PARA CONQUISTAR O CERRADO
A ABERTURA DO BIOMA PARA A AGRICULTURA NA DÉCADA DE 1970 MOTIVOU A
CRIAÇÃO DOS PRIMEIROS SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Na década de 1970, a agricultura brasileira ainda tinha muito que crescer.
Importador de carne, arroz e feijão,
o Brasil da época procurava levar a
atividade agrícola ao Cerrado, bioma
conhecido por solos pobres e difíceis
de lavrar. Uma das espécies pioneiras
a serem plantadas na então fronteira agrícola foi o arroz de sequeiro.
Planta rústica, esse arroz demanda pouca
adubação e dispensa a aplicação de
calcário. Ao ser plantado em consórcio
com forrageiras, o arroz deixa o campo
apto para o plantio, pois corrige a acidez
do solo, reduz a incidência de cupinzeiros
de monte e promove o desenvolvimento
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vegetativo do capim por mais tempo,
mantendo-o verde no período seco.
Por todas essas vantagens, nascia
no interior do Estado de Goiás o
Sistema Barreirão, o qual consorcia
grãos e forrageiras (veja infográfico
na página 20), e é utilizado até hoje
para a recuperação de pastagens. Quem
lembra essa história é o pesquisador
João Kluthcouski, da Embrapa Arroz
e Feijão (GO): “O Barreirão representou os primórdios dos sistemas de
integração. Até então, não se pensava
em sistemas para recuperar pastagens,”
conta ele afirmando que o próprio
conceito de recuperar pastagens era

estranho para o setor, “havia, então,
cerca de 20 milhões de hectares degradados. Hoje essa área é cinco vezes
maior”, compara. O Barreirão é considerado um ILP, um sistema que integra
lavoura e pecuária.
Outro desafio enfrentado por
Kluthcouski foi a prática dos criadores
de gado daquela época, acostumados a
encarar a pecuária como uma atividade extrativista. “A cultura há quatro
décadas era abrir uma área para pasto,
usá-la até exaurir e, quando estivesse
degradada, era só abrir outra área e
continuar o mesmo processo. Hoje,
isso não tem mais cabimento”, conta o
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motivo para o produtor brasileiro ter
pastagem degradada, há tecnologias,
incentivos e vantagens econômicas e
ambientais para adotar esses sistemas,”
assegura o pesquisador da Embrapa.
Ele conta que a sinergia entre as
culturas integradas promove resultados impressionantes na produção.
Ao consorciar sua produção de grão
com o capim-braquiária, por exemplo,
o produtor melhora a matéria orgânica
de seu solo, e a palha gerada reduz os
efeitos provocados pelos chamados
veranicos, curtas temporadas de calor
fora de época. Além disso, esse capim
reduz a incidência de doenças causadas
por fungos no solo. Foi comprovado
que lavouras de milho ou soja plantadas
após a braquiária produzem melhor, de
acordo com Kluthcouski. Do mesmo
modo, as pastagens que sucedem plantações de grãos têm qualidade superior. “Uma plantação de soja costuma
preparar o solo para dar lugar a um
pasto de qualidade fenomenal”, ressalta.
UM SALTO NA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS

O pesquisador observou que um dos
maiores obstáculos para a implantação dos sistemas continua sendo a
postura de alguns pecuaristas. Considerada por muitos investidores como
atividade secundária, a pecuária não
recebe a devida atenção na opinião de
Kluthcouski, por isso, muitos não estariam cuidando das pastagens. Curiosamente, o que tem mudado essa postura
é a expansão de lavouras como a da
soja. “Ao arrendar áreas de pastagem
para sojicultores, os pecuaristas
recebem de volta um campo recuperado, a melhoria na produção de gado
é percebida e eles despertam para os
cuidados com o pasto”, esclarece.

O potencial da agricultura brasileira
ao usar as pastagens degradas é gigantesco. Kluthcouski avalia que se os 100
milhões de hectares degradados que o
País possui hoje fossem recuperados
com o plantio de grãos, o Brasil triplicaria a atual produção de culturas como
milho e soja. “Seria uma produção
tão grande que nem haveria mercado
atualmente no mundo para absorvê-la,”
calcula. Porém, pensando no ano de
2050 com um planeta que pode chegar
a abrigar 9 bilhões de habitantes, essa
possibilidade poderá ser fundamental
para alimentar a população.
“A integração será o maior salto na
produção de alimentos que o planeta
já viu, justamente porque está acontecendo em região tropical que possui
as melhores condições do globo para
produzir alimentos, em especial o
Brasil e alguns países da América
do Sul,” completa o pesquisador da
Embrapa.

Foto: Thinkstock/Embrapa

pesquisador que acredita que a mentalidade no campo mudou nos últimos
anos.
Após o Barreirão, o trabalho de
pesquisa desenvolveu o Santa Fé, um
sistema que também consorcia grãos
e capim, dessa vez com o objetivo
de garantir alimentação para o gado
durante o período de seca. Além disso,
o Santa Fé produz palhada, restos vegetais da cultura já colhida e que ficam
no campo formando matéria orgânica
para a lavoura seguinte. A tecnologia
de plantar sem retirar a palha, chamada
plantio direto, proporcionou outras
vantagens importantes como a conservação do solo, manutenção de carbono
no campo e redução da temperatura
da superfície do solo. A prática mais
comum era limpar a terra retirando a
palhada e deixando a terra exposta. O
plantio direto mostrou-se tão importante na mitigação dos efeitos dos gases
de efeito estufa que foi adotado como
uma das práticas preconizadas pelo
Plano ABC do governo federal.
“Com o Santa Fé, foi possível
manter a terra produzindo 12 meses ao
ano. O produtor pode ter uma safra de
soja, uma safrinha de milho e mais uma
safra de boi na mesma área. Se alguma
delas não for bem, as outras pagarão os
custos e o risco de perda de dinheiro
será consideravelmente reduzido”,
comemora Kluthcouski.
Após o Santa Fé, nasceu uma nova
versão de sistema que incorporou leguminosas, como o feijão-guandu-anão,
com a intenção de melhorar a alimentação do gado. Nascia o Sistema Santa
Brígida, que proporcionou ao gado
um pasto de melhor qualidade nutricional. Depois, outros sistemas foram
desenvolvidos focados em diferentes
demandas de produção. “Não há mais
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TECNOLOGIAS

Infográfico: Felipe Sousa

Da conservação do solo e
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DE INTEGRAÇÃO
da água ao bem-estar animal
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FLORESTAS NO CAMPO
COMO AS ÁRVORES MELHORAM A PRODUÇÃO

Foto: Gabriel Rezende Faria / Embrapa

Por Katia Pichelli
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Há oito anos, quando plantar árvores na pastagem parecia uma ideia
fora de propósito, o Condomínio Pizzolato, em Saudade do Iguaçu,
região sudoeste do Paraná, converteu 10,2 hectares de pastagem em
sistema silvipastoril, uma das tecnologias de ILPF, associando gado
leiteiro da raça Jersey com pastagem de tifton (Cynodon spp.) e
árvores da espécie Grevilea robusta. O condomínio é formado pelas
propriedades de quatro famílias de pequenos agricultores que investiram em organização e tecnologia para o sucesso da proposta.
Em pouco tempo, vieram os resultados: a arborização do pasto
contribuiu para o aumento da produtividade do rebanho, em especial pelo conforto térmico proporcionado aos animais, e promoveu
a conservação do solo, com influência na qualidade da pastagem. O
condomínio tornou-se uma Unidade de Referência Tecnológica (URT)
da Embrapa em parceria com o Instituto Emater Paraná e o Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar).
O produtor rural Eugênio Pizzolatto conta que, quando o condomínio começou a criar o gado leiteiro, reparou que os animais sofriam
muito com o calor. “A Embrapa e a Emater fizeram a proposta para
fazer o experimento em sistema de integração. Nós abraçamos essa
causa e só estamos tendo sucesso. O conforto térmico para os animais
aumentou a produção de leite. O animal agradece!”, comemora,
lembrando que, no início, produtores rurais vizinhos viam com desconfiança a tecnologia. Hoje, o condomínio é referência para toda a região
e realiza dias de campo para mostrar as diversas fases e técnicas utilizadas. O motivo do sucesso? “Buscar informação para não errar. O
acompanhamento técnico é fundamental. E não fazer negócio sem fazer
conta, sem planejar”, ensina o produtor.
Em 2014 foi realizado o primeiro desbaste, que é o corte seletivo
das árvores com desenvolvimento inferior às demais. O objetivo é
diminuir a competição entre árvores e permitir que as remanescentes
continuem crescendo para produzir boa madeira e bom rendimento de
tora, além de regular o sombreamento para permitir o crescimento da
pastagem.
O médico-veterinário e extensionista do Instituto Emater Paraná
José Antônio Vieira acompanha o condomínio desde a implantação
do sistema e atesta os benefícios da tecnologia. “Em momentos
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quentes, o gado encontra um microclima bastante fresco, saudável. E, no
inverno, um microclima de 4 a 5 graus
a mais. A presença das árvores na
pastagem também ajuda a evitar chuva,
geada, eventos extremos ao gado e à
pastagem. Em períodos secos, ajuda a
reter umidade necessária para o desenvolvimento das gramíneas”.
Os primeiros dados analisados do
condomínio indicam um aumento de
20% no volume de leite produzido. Já
em relação à grevílea, as árvores do
primeiro desbaste podem ser utilizadas para produção de madeira fina,
como cabos e sarrafos. Nos 10,2 ha
foram plantadas 2.200 árvores e, no
primeiro desbaste, foram retiradas 710
árvores, o que representou a colheita de
aproximadamente 110 m3 de madeira.
Esse volume já gerou renda suficiente
aos produtores para a compra de uma
serraria móvel. Restam, ainda, 776
árvores que, se retiradas hoje, representariam um volume de 237 m3. A
expectativa é que essas árvores fiquem
no sistema pelo menos mais quatro ou
cinco anos, possibilitando o incremento em volume de madeira, além de
proporcionar um produto com maior
valor no mercado, uma vez que o tipo
de madeira produzido pode ser comercializado para serrarias (movelaria e
esquadrias).
A CIÊNCIA FLORESTAL

Por trás dos resultados existe muita
pesquisa. No sistema de integração, a
árvore é um componente de produção,
por isso precisam ser utilizadas espécies com material genético conhecidamente produtivo e adaptado à
região. Além disso, a integração deve
ser muito bem-planejada, pois muitas
vezes só é possível descobrir algum

problema depois que as árvores já estão
com entre três e quatro anos, o que
pode representar um grande prejuízo.
Embora várias espécies florestais
sejam utilizadas, as mais plantadas
hoje no País para ILPF são os eucaliptos. Aos poucos, a grevílea também
começa a ganhar espaço. A orientação
é também pela escolha de espécies que
tenham mercado na região onde estão
plantadas, uma vez que o transporte é
um item de alto custo em operações
florestais.
No entanto, ainda são poucas as
informações sobre como essas espécies se comportam em sistemas de
integração. “Existem diferenças
importantes”, explica o pesquisador Vanderley Porfírio da Silva, da
Embrapa Florestas. “As principais
características das árvores sofrem alterações dependendo do tipo de espaçamento e das condições de plantio.
Quando as árvores são plantadas em
maciços florestais, com espaçamentos
mais apertados, se comportam de uma
maneira. Já o espaçamento e as condições em sistemas de integração são
bem diferentes e modificam relações
como, por exemplo, grossura de galho,
espessura de anel de crescimento,
altura média, diâmetro, entre outros”,
completa.
Uma árvore em monocultura tende
a desramar (perder os galhos) naturalmente com mais facilidade, mas
quando vai para um sistema de integração isso já não acontece. Com mais
espaço para crescer, os ramos ficam
vivos por mais tempo e não sofrem a
desrama natural da forma esperada.
Existe, portanto, um grande espaço de
pesquisa, em especial para o melhoramento genético e manejo, que pode,
entre outros, também oferecer opções
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de novas espécies para sistemas de
integração.
A pesquisa florestal, no entanto,
enfrenta um desafio peculiar: a
extensão de tempo para obtenção de
respostas. “O tempo de pesquisa de
lavoura ou forrageiras, que têm ciclos
de vida anuais, por exemplo, é bem
menor que o da investigação de uma
espécie arbórea, que tem ciclo de vida
de décadas”, compara Porfírio.
A junção de temas tão distintos
dentro de um mesmo espaço é a grande
inovação proporcionada pela ILPF.
Antes, a propriedade rural era vista
como algo compartimentado, em que
cada pedaço de terra era destinado a
um tipo de atividade. A ILPF trouxe
uma visão de integração que tem se
disseminado nos dias de hoje. “Isso
exige capacidade de gerenciar esses
componentes, entender as necessidades
de cada um, pois os recursos, como
água e luz, por exemplo, são compartilhados”, explica Porfírio. Trata-se de
otimizar o uso da terra, produzir mais
produtos, mais bens, no mesmo espaço,
de forma simultânea.
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DESAFIOS DA PESQUISA EM SILVICULTURA
O sistema precisa ser refinado e aí
entram mais componentes de pesquisa,
em especial para o manejo florestal.
Não basta simplesmente plantar as
árvores: qual o desenho que será
realizado? Qual espaçamento entre
árvores e entre linhas? Quantas linhas
de árvores? Em qual período é necessário dar mais atenção a cada componente? A premissa básica para delinear
o sistema é a conservação da água e do
solo, por isso não existe receita de bolo
e cada caso deve ser avaliado com suas
particularidades. Abrir mais espaço
para um dos componentes pode acabar
prejudicando outros. Um número maior
de árvores, por exemplo, pode preju-

24

dicar a pastagem em termos de recursos
hídricos. Já contemplar somente a parte
de grãos pode resultar em um investimento fraco no manejo florestal, o qual
não vai apresentar os efeitos desejados
de sombreamento e mesmo lucro posterior. É um processo de otimização dos
recursos: luz, água, solo, nutrientes,
microclima, entre animais e vegetais,
atendendo as necessidades de cada
componente.
A adoção da ILPF também auxilia
na mitigação dos gases de efeito estufa,
um dos compromissos brasileiros
diante das mudanças climáticas. O País
conta hoje com o Plano Agricultura de
Baixo Carbono (Plano ABC), associado

ao Programa ABC, que é uma linha de
crédito para produtores rurais adotarem
tecnologias mitigadoras, como é o caso
do sistema silvipastoril (veja matéria
na página 28). “O Plano ABC tem
realizado capacitações de extensionistas em todo o País para que possam
auxiliar os produtores rurais na adoção
de tecnologias mitigadoras do efeito
estufa. A ILPF é uma delas. Além dos
benefícios da integração em si, a ILPF
incentiva o planejamento de uso da
terra, e isso é fundamental atualmente
para uma agricultura sustentável”,
afirma Renato Vianna, da Emater/Seab
Paraná e representante estadual do
Programa ABC.

- Ciência para a vida
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A pesquisa florestal também
trabalha para entender a relação entre
árvore e sequestro de carbono, para
que haja um balanço benéfico entre
sequestro de carbono, conforto animal
e produção de madeira. “Ninguém
vai investir em algo que não tenha
retorno. Claro que hoje as pessoas
descobriram que lucro não vem só
do produto direto, mas do indireto,
como, por exemplo, a imagem do
negócio”, pondera Porfírio. “Se nós
tivermos uma pecuária e uma agricultura que demonstrem ser poupadoras de
carbono, o produto disso vai ser muito
mais desejado pelo mercado, em especial o internacional”, acredita.
Existe ainda um grande potencial
para adoção da ILPF do ponto de vista
florestal. Se o País hoje apresenta um

enorme passivo de pastagens degradadas e uma grande parte do consumo
de madeira ainda vem de florestas
nativas, os sistemas que envolvem
floresta passam a ser uma grande oportunidade de negócio e de consolidação
de uma imagem positiva no setor.
“Propriedades rurais que têm sustentabilidade hoje trabalham com componentes de curto, médio e longo prazos,
e neste último caso a produção florestal
se encaixa perfeitamente. A produção
de madeira de qualidade é o que o
mercado necessita e a ILPF trabalha
dentro dessa perspectiva”, afirma
Amauri Ferreira Pinto, gerente estadual de produção florestal do Instituto
Emater (PR), ressaltando que o plantio
de espécies florestais com fins econômicos é hoje um dos maiores compo-

nentes de renda e sustentabilidade
ambiental nas propriedades rurais além
de proporcionar alta taxa de retorno.
A diversificação promove maior
segurança econômica ao produtor. Um
caso emblemático aconteceu na região
noroeste do Paraná, em um período
em que a pecuária passou por grandes
problemas. “Se não fossem as árvores
do sistema silvipastoril, o produtor
teria saído da pecuária. As árvores
pagaram as contas durante um tempo,
e o produtor se manteve na pecuária. Senão, ele teria que ter vendido
as matrizes, parte do rebanho, o que
poderia ter acabado com o negócio
dele”, recorda Porfírio. Por isso, a ILPF
é considerada um sistema resiliente:
quando um dos componentes não vai
bem, o outro pode compensar.
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PECUÁRIA SUSTENTÁVEL
NA AMAZÔNIA

Por Renata Silva

A Fazenda Don Aro, em Machadinho d’Oeste (RO), está conseguindo reverter sérios problemas com as pastagens degradadas,
que afetavam não só o solo, como também a produtividade e a
renda da fazenda. As mudanças estão ocorrendo depois que o
proprietário, o pecuarista Giocondo Vale, apostou em sistemas
de integração lavoura-pecuária (ILP) para renovar a pastagem,
recuperar o solo e, consequentemente, melhorar a produtividade. Com a pastagem renovada, o gado passou a consumir
menor quantidade de suplemento mineral e os ganhos também
ocorreram no desmame, que pode ser realizado já aos nove
meses de idade. O pecuarista conta que também obteve grande
melhoria no peso ao desmame, que saltou de 7,29 arrobas
para 8,5 (machos) e de 6,51 para 7,7 (fêmeas), um aumento de
17,5%, permitindo ganhos por volta de 140 a 170 reais a mais
por cabeça.
Atualmente o pecuarista conta com 674 animais na propriedade e estão sendo produzidos animais cruzados entre as raças
Aberdeen Angus (britânica) e Nelore, permitindo maior precocidade no abate e carne mais macia. A zootecnista da Embrapa
Rondônia, Elisa Osmari, explica que a melhora da nutrição dos
animais, por meio da recuperação de pastagens via integração
lavoura-pecuária, é responsável por grande parte dos excelentes resultados conquistados. “Há também a atuação positiva
do componente florestal, pois as árvores existentes na propriedade Don Aro permitem um sombreamento adequado e maior
conforto térmico para o rebanho resultante do cruzamento
europeu, que possui pelagem mais escura e maior susceptibilidade ao calor”, afirma.
O pecuarista iniciou a adoção da ILP em sua propriedade
destinando 96 hectares para o consórcio de arroz com o capim
Brachiaria ruziziensis e não parou por aí. A produção de arroz
na propriedade na safra 2012/2013 foi de 9.700 sacas em 185
hectares. Na safra 2013/2014, usando 385 ha, obteve 20.050
sacas. E, na safra deste ano, Vale ampliou a produção para 400
hectares plantados. “Hoje minha propriedade está com cerca
de 67% da área com plantio de grãos ou pastagens temporárias
e para dezembro de 2017 estará com 100% da área produtiva
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vegetação nativa, reposições florestais em blocos e Áreas de Preservação
Permanente (APPs) com o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) já efetuado no
órgão responsável.
A Fazenda Don Aro é a primeira
propriedade de Rondônia a receber o
atestado de adequação pelo Programa
de Boas Práticas Agropecuárias Bovinos de Corte (BPA), coordenado
pela Embrapa. É ainda a segunda do
Norte a receber a classificação ouro,
por atender a 100% dos itens obrigatórios e 80% dos altamente recomendáveis pelo Programa, e a décima no
Brasil nessa categoria. A adoção da
ILPF não é obrigatória no BPA, mas
é um item altamente recomendável
dentro do programa. Sabendo disso,
Giocondo Vale adotou o sistema e não
se arrepende. “Num primeiro momento
a produção em sistema integrado e a
busca pela sustentabilidade em um
empreendimento rural eram desconhecidas por grande parte da nossa região.
Hoje percebemos as vantagens de uma
produção integrada e sustentável”,
conclui o pecuarista.
Com o apoio e incentivo da
Embrapa, por meio do BPA, o pecuarista conseguiu organizar e estruturar
melhor as ações na propriedade, indo
além das recomendações. A Fazenda
Don Aro é a primeira no estado na
aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), bem como do
Plano ‘Lixo Zero’.
Além da tríplice
lavagem de agrotóxicos, é realizada a coleta
seletiva
com o
devido

destino de cada grupo, de acordo com
a legislação. Giocondo está investindo
também na recuperação das Áreas de
Preservação Permanentes (APPs), com
duas mil mudas de espécies nativas, e
ainda com o plantio de onze mil pés de
castanheiras-do-brasil, o maior plantio
individual realizado por pessoa física no
Brasil. "Somos prova de que é possível
ter uma empresa agrícola e atuar de
forma sustentável, sendo ecologicamente correto, economicamente viável
e socialmente justo", argumenta o
produtor.
O caso da Fazenda Don Aro está
servindo de modelo para Rondônia. As
vantagens da ILPF em âmbito nacional
são comprovadas por análises de viabilidade técnica, econômica, social e, principalmente, ambiental. Sua aplicação
nos diferentes biomas e possibilidades
de combinações entre agricultura, pecuária e floresta, sejam elas integrações
agropastoris (lavoura e pecuária), silviagrícolas (floresta e lavoura), silvipastoris (pecuária e floresta), ou agrossilvipastoris (lavoura, pecuária e floresta),
oferecem tanto ao produtor quanto ao
sistema grande versatilidade e possibilitam que componentes culturais, econômicos e ambientais sejam considerados
para a perfeita adequação à realidade da
região.
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utilizada mecanizada, corrigida e integrada. Estamos trabalhando para isso”,
conta o proprietário, que tem a pecuária
de corte como uma de suas principais
atividades.
A integração lavoura-pecuária
adotada na propriedade é a temporal,
ou seja, uma área é utilizada por alguns
anos com lavoura e depois é implantada
pastagem que, por utilizar a adubação
residual, acaba tendo o custo da sua
formação diluída. Após a colheita da
lavoura na safra principal, também são
plantadas na safrinha (segunda safra)
forrageiras como o sorgo, por exemplo,
para alimentar o gado. O objetivo é ter
pastagem de qualidade na entressafra e,
ao mesmo tempo, garantir a produção
de grãos inteiros para suplementação
animal, para ser utilizada na terminação
das fêmeas. Para isso, o produtor está
plantando milho para utilizar na alimentação dos animais. Quanto ao componente florestal, o plantio é em blocos,
que estão inseridos nas áreas com grãos
ou pecuária.
A fazenda Don Aro é modelo em
sustentabilidade na região. É importante
ressaltar que Machadinho d’Oeste estava
entre os 43 municípios da Amazônia que
mais desmatavam na região e fez parte
das ações do programa Arco Verde Terra
Legal, do governo federal, que realizou
ações para reduzir o desmatamento, em
uma parceria com Embrapa e outras
instituições.
Na contramão do desmatamento,
Vale trabalha há 25 anos com a pecuária em quase 1.600 hectares de terras,
sem a utilização de fogo e com práticas
sustentáveis. “Historicamente optamos
pelo ‘fogo zero’ na Don Aro. Isto é,
não utilizamos fogo nas pastagens e
florestas”, comenta. A propriedade conta
com 42% de sua área total coberta por
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PLANO ABC

BRASIL REDUZ CARBONO DE
SUA AGROPECUÁRIA
Por Katia Pichelli

O Brasil se comprometeu a reduzir em mais de um terço
suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) até o ano
de 2020. Mas o que isso tem a ver com agricultura?
Agricultura e mudanças de uso da terra e florestas são
responsáveis por parte das emissões brasileiras de gases
de efeito estufa e, entre os compromissos assumidos pelo
Brasil, está o de reduzir as emissões de GEE do setor
agropecuário entre 133 milhões e 166 milhões de toneladas de carbono equivalente entre 2010 e 2020. Para
isso, entre outras ações, foi criado o Plano Setorial de
Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para
a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de
Carbono na Agricultura (Plano ABC - http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/plano-abc),
uma política pública elaborada pela Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com a colaboração de instituições
governamentais, não governamentais e iniciativa privada.
O Plano ABC trabalha com sete programas:
1. Recuperação de pastagens degradadas - Essa prática
e a manutenção da produtividade das pastagens
contribuem para mitigar a emissão dos gases do
efeito estufa;
2.

Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e
sistemas agroflorestais (SAFs) - Contribuem para
a recuperação de áreas degradadas, manutenção
e reconstituição da cobertura florestal. As árvores
presentes são grandes fixadores de carbono, o que
reduz e neutraliza as emissões de gases de efeito
estufa da produção;
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3.

Sistema plantio direto (SPD) Prática de deixar a palha da cultura
anterior. Associado à agricultura
conservacionista, o SPD contribui
para conservação do solo e da água,
aumento da eficiência da adubação,
incremento do conteúdo de matéria
orgânica do solo, redução do
uso de agrotóxicos, mitigação da
emissão dos gases de efeito estufa e
contribui para o aumento da resiliência do solo;

4.

Fixação biológica de nitrogênio
(FBN) - Em vez de aplicar nitrogênio diretamente no solo, a própria
planta produz o elemento por
meio de bactérias em sua raiz, os
rizóbios. A FBN reduz o custo da
produção, diminui os riscos para
o meio ambiente pela redução de
emissão de gases de efeito estufa,
além de elevar o conteúdo de
matéria orgânica (sequestro de
carbono) e melhorar a fertilidade
do solo;

5.

Florestas plantadas - Além de ser
uma fonte de renda a longo prazo
para a família do produtor, aumenta
a oferta de madeira para fins industriais, energéticos, construção civil
e outros usos; reduz a pressão sobre
as matas nativas e captura CO2 da
atmosfera, reduzindo os efeitos do
aquecimento global;

6.

Tratamento de dejetos animais
- O tratamento adequado desses
efluentes e dejetos contribui para a
redução da emissão de metano, um
dos mais potentes gases de efeito
estufa. Possibilita um aumento na
renda dos agricultores, seja pelo

composto orgânico produzido seja
pela geração de energia automotiva,
térmica e elétrica por meio do uso
do biogás; e
7.

Adaptação às mudanças
climáticas - Os itens anteriores propõem estratégias
sobre como a agricultura
pode ajudar a reduzir
as emissões de GEE.
Já a adaptação tem a
ver com tecnologias para auxiliar
a agricultura
a se adaptar
às mudanças
climáticas.
Dependendo do
cenário, podem ocorrer mudanças
na distribuição das chuvas, na
temperatura e outros fatores que
influenciam diretamente no ciclo
das culturas e da vegetação, o que
pode resultar em safras menores
e produtos de menor qualidade,
podendo trazer grandes prejuízos para a agricultura e colocar
em risco a segurança alimentar e
a permanência dos agricultores
no campo. A estratégia é investir
com mais eficácia na agricultura,
promovendo sistemas diversificados e o uso sustentável da biodiversidade e dos recursos hídricos,
com apoio ao processo de transição, organização da produção,
garantia de geração de renda,
pesquisa (recursos genéticos e
melhoramento, recursos hídricos,
adaptação de sistemas produtivos, identificação de vulnerabilidades e modelagem), dentre
outras iniciativas.
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Para implementação das atividades previstas no Plano ABC,
foi criada uma linha de crédito, o
Programa ABC, que os produtores
rurais acessam por meio de projetos
apresentados a bancos comerciais.
Foram criados Grupos Gestores Estaduais (GGE) em todo o País, responsáveis por estabelecer iniciativas,
definir objetivos e metas estaduais,
observando as necessidades e oportunidades de cada região.
No Plano Agrícola e Pecuário
de 2014/2015, por exemplo, foram
disponibilizados R$ 4,5 bilhões ao
Programa ABC para linhas especiais
de crédito, no entanto ainda é baixa
a adesão dos produtores rurais, em
especial à linha de ILPF. Segundo
Elvison Nunes Ramos, coordenador
de Manejo Sustentável de Sistemas
Produtivos do Mapa, “por se tratar
de uma tecnologia de maior dificuldade de elaboração de projeto e de
implementação a campo, ela caminha
a passos lentos, mas com avanços
significativos na medida em que os
GGE concluem seus planos estaduais”. A meta do Programa ABC
para ILPF é a ampliação da adoção
do sistema em quatro milhões de
hectares. “A ILPF é mais complexa
para implementar, pois envolve
conhecimento em floresta, agricultura e pecuária”, completa Elvison.
Pensando nessa perspectiva, o Plano
ABC também previu a capacitação de
técnicos e agentes financiadores para
entenderem melhor a ILPF e, assim,
estarem aptos a elaborar e analisar
projetos, respectivamente. Cerca de
20 mil pessoas já foram capacitadas
em todo o País para atender o Plano
ABC, entre técnicos (70%), produtores e estudantes (30%).
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Além da linha de financiamento
e da capacitação dos atores envolvidos, o Plano ABC também prevê
financiamento de pesquisas e monitoramento das ações de mitigação,
além de estarem previstas revisões
e atualizações do plano a cada dois
anos.
ENTENDA O COMPROMISSO

O Brasil é signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, que tem como
objetivo a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na
atmosfera num nível que impeça
uma interferência perigosa das atividades humanas no sistema climático. Como meta, durante a Conferência de Copenhague, que aconteceu
em 2009 (COP 15), o País assumiu
compromissos voluntários de redução
de emissões de gases de efeito
estufa (GEE), entre 36,1% e 38,9%
até 2020. Esse compromisso virou
a Política Nacional de Mudanças
Climáticas (Lei 12.187/2009), e o
decreto que a regulamenta (Decreto
7.390/2010) prevê a elaboração de
planos setoriais.
Um estudo publicado na revista
Science, em junho de 2014, mostrou
que o Brasil reduziu em 70% o
desmatamento da floresta Amazônica
e emitiu 3,2 bilhões de toneladas de
CO2 a menos na atmosfera entre os
anos de 2004 e 2013. O trabalho é
assinado por cientistas do Earth Innovation Institute, nos Estados Unidos,
e do Instituto de Pesquisa Ambiental
da Amazônia, no Brasil, e concluiu
que 86 mil quilômetros quadrados da
floresta foram poupados do desmatamento, área maior que o território da
Áustria.

DE OLHO NAS EMISSÕES
Para acompanhar a implantação e execução do Plano, o Centro de
Estudo de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas (GVAgro),
em parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV
(GVces), criou o Observatório ABC, com o objetivo de desenvolver
estudos e promover discussões sobre agricultura de baixo carbono e a
implementação do Plano ABC.
Em 2015, a Embrapa irá inaugurar o Laboratório Multi-Institucional de Monitoramento do Plano ABC (LiM-ABC), uma estrutura
de 729 m2 dedicada a reunir dados técnicos de todo o País relacionados às práticas da agricultura de baixa emissão de carbono. O
prédio está localizado na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna
(SP), e é resultado de investimentos da ordem de R$4,4 milhões,
sendo R$2,4 milhões somente em equipamentos. O Ministério do
Meio Ambiente financiou R$ 2 milhões e o restante foi investido
pela Embrapa.
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SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA AMAZÔNIA
AGRICULTURA FAMILIAR SE DESENVOLVE EM HARMONIA COM A FLORESTA
Por Ana Laura Lima e
Izabel Drulla Brandão

O conhecimento dos povos da
Amazônia aliado à ciência é a chave
para vencer o desafio da sustentabilidade. Essa é a premissa da Embrapa
para o desenvolvimento de pesquisas
e tecnologias relacionadas a sistemas
agroflorestais (SAFs), nos quais agricultura e floresta se encontram unindo
a produção de alimentos à conservação

32

dos recursos naturais. Esse modelo de
produção é tradicional na agricultura
familiar da região nordeste do Estado
do Pará.
Os SAFs associam cultivos agrícolas ou animais com espécies florestais, de forma sequencial ou simultânea
e a pesquisa estuda as interações desses
sistemas. Os modelos são variados e se

adaptam às necessidades dos produtores, como consórcio agroflorestal de
mogno com pimenta-do-reino; florestas
plantadas de paricá de rápido crescimento, apropriadas para produção de
lâminas e compensados, em sistema
silvipastoril; consórcio silvipastoril de
eucalipto com pasto e sistemas agroflorestais em área de várzea.

- Ciência para a vida
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Na pecuária leiteira e de corte,
os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) dispensam
a abertura de novas áreas de floresta
para acomodar os pastos, recuperam
pastagens degradadas e geram aumento
do desfrute do rebanho e do conforto
animal.
MITIGAÇÃO MAIS EFICIENTE

A agricultura familiar conta como alternativa com a expansão do dendezeiro
na região nordeste paraense. A Embrapa
desenvolve pesquisas que integram o
cultivo da oleaginosa com os SAFs.
Os resultados são otimistas e apontam
que sistemas agroflorestais integrados
com dendezeiros atuam sobre o ciclo
de carbono e nutrientes, sendo bastante
eficientes para armazenar esses componentes no solo. Na área de estudo do
trabalho, em Tomé-Açu, verificou-se que o SAF mais diversificado com
dendê acumulou 28% a mais carbono
no solo que o SAF tradicional e 23% a
mais que a floresta secundária.
"Os benefícios econômicos,
ambientais e sociais dos SAFs são
inúmeros", afirma o pesquisador
Osvaldo Kato, citando exemplos:
diversificação da produção agrícola
e florestal na propriedade, recomposição da paisagem, reflorestamento,
recuperação de áreas degradadas,
aumento da capacidade produtiva do
solo, segurança alimentar e aumento
de renda para o produtor, conservação
ambiental, biodiversidade da flora
e fauna, redução do desmatamento,
das queimadas e dos impactos nas
mudanças climáticas globais.
CONHECIMENTO TRADICIONAL AJUDA
A CIÊNCIA

Entre as experiências que a Embrapa

vem estudando no Pará, estão iniciativas de agricultores que a pesquisa
chama de experimentadores ou inovadores. A partir do conhecimento tradicional e da observação da floresta, eles
desenvolvem sistemas com viabilidade
ambiental, econômica e social.
Pedro Araújo Ferreira, de 46 anos,
o "Seu Pedreco", agricultor em São
Domingos do Capim, região nordeste
paraense, dá aula para pesquisadores
e técnicos extensionistas. Ele é uma
referência em Sistemas Agroflorestais
na Comunidade Monte Sião, à beira do
Rio Capim. Em sua propriedade de 66
hectares, maneja apenas 18 hectares,

de onde tira o sustento da família,
esposa e cinco filhos, com a produção
de açaí, cacau, banana e espécies arbóreas nativas da Amazônia. Não é à toa
que sua área tornou-se referência em
Agroecologia.
"A disposição das espécies é aleatória, apenas com certa distância entre
elas para que não haja competição.
Uma completa a outra dando sombra
e alimento. Eu tento imitar a floresta e
100% da minha produção é orgânica
sem uso do fogo", conta o agricultor. A
história de Seu Pedreco é pautada pela
vontade de entender a floresta, experimentar e inovar.
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UMA SEMENTE DE
MAIS DE DUAS DÉCADAS
Por Fabio Reynol

Foto: Priscila Viudes / Embrapa
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Tirar de um só campo produtos tão
distintos como leite, madeira, soja e
milho, por exemplo, não era trivial para
a pesquisa agronômica tradicional,
dedicada a resolver questões focadas
em espécies e temas específicos. Por
isso, o surgimento de sistemas integrados de produção foi também fruto
de uma visão sistêmica da ciência
construída ao longo dos anos e que
contou com um marco histórico prestes
a completar 21 anos.
Em julho de 1994, a Embrapa coordenou o 1º Congresso Brasileiro sobre
Sistemas Agroflorestais e o 1º Encontro
sobre Sistemas Agroflorestais nos Países
do Mercosul, em Porto Velho (RO).
O evento foi promovido pela
Embrapa Rondônia (RO) e pela
Embrapa Florestas (PR). Curiosamente,
ambos trabalhavam sistemas de integração, mas com diferentes elementos.
A Unidade do Norte investigava meios
de viabilizar a produção agrícola
em meio à floresta nativa, conceito
chamado de agroflorestal. Já o centro
de pesquisa paranaense procurava
meios de inserir o plantio de árvores
em meio a lavouras.
O encontro de Porto Velho deu
origem aos Congressos da Sociedade
Brasileira de Sistemas Agroflorestais
(SBSAF), cuja nona edição foi realizada em outubro de 2013 na cidade
baiana de Ilhéus.
A pesquisa agroflorestal havia
sido estabelecida em seis centros de
pesquisa da Embrapa, todos sediados

na região Norte nos estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia
e Roraima. “O conceito envolve a
promoção da produção agrícola sem
retirar a floresta, mas em harmonia com
ela,” lembra o engenheiro-agrônomo
Vanderley Porfírio da Silva, pesquisador da Embrapa Florestas. Na época,
sistemas de produção eram novidade.
“O comum era ter numa área somente a
lavoura, ou só árvores, no caso da silvicultura, e quando colocavam árvores
no pasto, o objetivo era dar sombra
aos animais, não imaginavam que elas
poderiam ser fonte de renda”, comenta.
Alguns centros da Embrapa haviam
desenvolvido sistemas para recuperação de pastagens (veja infográfico
página 20) e melhoria da alimentação
para o gado. O advento do plantio
direto na palha, de acordo com Porfírio,
deu condições para que os sistemas se
estabelecessem e, em 2006, surgem
os primeiros experimentos com silvicultura no Cerrado. “Nesse momento
a ILPF sai do contexto amazônico e
se insere no agronegócio,” analisa o
pesquisador.
Para ele, o mais notável marco
nessa história foi o Congresso de
1994. “É muito significativo que, duas
décadas depois, a Embrapa esteja à
frente novamente de um evento similar,
agora de alcance mundial. Essa história
precisa ser resgatada e lembrada para
que tenhamos consciência dos desafios
que nos trouxeram até o atual patamar
da pesquisa,” conclui.
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INTEGRAÇÃO DE PROJETOS

Para orientar e organizar as pesquisas
sobre integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e melhor acompanhar
os resultados obtidos, a Embrapa criou
em 2013 um portfólio para gerenciar
os trabalhos sobre esse tema. Essa
estrutura busca alinhar os projetos de
pesquisa e de transferência de tecnologia de acordo com os objetivos
estratégicos da Empresa e dar maior
eficiência ao uso da infraestrutura e das
competências dos profissionais. Atualmente o Presidente do Comitê Gestor
do Portfólio ILPF é o pesquisador
Lourival Vilela, da Embrapa Cerrados,
um dos principais pesquisadores da
área no Brasil.
Por meio desse Portfólio, espera-se
reunir todos os esforços voltados para
a ILPF de uma forma que os trabalhos
sejam convergentes e complementares.
Isso faz com que os resultados obtidos
possam ser mais efetivos e tragam
maiores benefícios para os usuários da
tecnologia.
De acordo com a secretária-executiva do Comitê Gestor do
portfólio ILPF e pesquisadora da
Embrapa Amazônia Oriental, Gladys
Martínez, ao se reunir os projetos em

uma única estrutura é possível fazer
um mapa das pesquisas realizadas na
Empresa.
“Você começa a ter um horizonte
amplo de como estão as pesquisas
com sistemas integrados no País todo
e assim consegue conectar as informações. Pelo portfólio vemos que muita
coisa já está sendo estudada, mas ao
avaliar o alinhamento dos projetos,
também identificamos vácuos muito
grandes que precisam ser preenchidos”,
explica a pesquisadora.
O portfólio conta atualmente
com 20 projetos em execução e 17 já
concluídos. Entre aqueles em andamento, 19 são de pesquisa e desenvolvimento e um é de transferência de
tecnologia.
Ao todo, cerca de R$ 15,6 milhões
estão sendo investidos em ações para
desenvolvimento de tecnologias, maior
conhecimento das interações entre os
componentes, avaliação do processo
produtivo e desenvolvimento de
métricas de sustentabilidade.
A maior parte desses projetos é de
natureza transdisciplinar e multi-institucional, reunindo diferentes Unidades
da Embrapa e também instituições de
pesquisa parceiras.

LINHAS TEMÁTICAS

O portfólio de ILPF é composto por
três linhas prioritárias organizadas
por temas: tecnologia, socioeconomia
e transferência de tecnologia. Essas
linhas reúnem os principais desafios
em relação ao conhecimento, domínio,
fomento e uso desses sistemas
complexos, bem como o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade ambientais, sociais e econômicos
para demonstrar os impactos decorrentes da adoção de sistemas ILPF.
Na linha temática de tecnologia estão as pesquisas com foco na
competitividade e sustentabilidade dos
sistemas integrados de produção.
Fazem parte dessa linha trabalhos
sobre a interação biótica e abiótica dos
componentes, o desenho no espaço
e tempo dos sistemas integrados, o
manejo dos componentes em integração,
o uso eficiente de insumos, com ênfase
na água, a dinâmica de gases de efeito
estufa, o desenvolvimento de cultivares
mais adequadas à ILPF, a ciclagem de
nutrientes, desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade e conversão e
balanço de energia nos sistemas.
A linha destinada à socioeconomia
busca gerar informações econômicas

Foto: Fabiano Bastos / Embrapa
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para maior entendimento dos sistemas
e para subsidiar políticas de incentivo e
fomento à tecnologia. Nessa linha estão
as pesquisas voltadas para o desenvolvimento de métodos e ferramentas padronizados para análise econômica, social e
ambiental, análise de custos de oportunidade e valoração dos serviços ambientais.
Já a linha voltada para a transferência de tecnologia reúne ações para
disseminar a tecnologia, fazendo com
que ela possa chegar até os produtores.
Fazem parte dessa linha do portfólio
os projetos de capacitação de agentes

de assistência técnica e extensão rural,
validação de tecnologias, implantação
de Unidades de Referência Tecnológica, comunicação e marketing.
Além da divisão em linhas temáticas, o portfólio de ILPF busca a
organização de projetos de pesquisa
regionais, promovendo a interação entre
instituições de pesquisa e gerando informações mais precisas para cada bioma.
“Ao regionalizar uma pesquisa você
está abrangendo áreas com os mesmos
problemas e com as mesmas condições produtivas. Com a regionalização

vamos tratar com nossas igualdades
e vamos tentar chegar à tecnologia
ou à forma de trabalho que melhor se
adéque à região”, explica a secretária
do portfólio, Gladys Martínez.
PESQUISA MULTIDISCIPLINAR

Ilustração: Ralfe Braga

Pesquisas com sistemas complexos,
como a integração lavoura-pecuária-floresta, exigem multidisciplinaridade
e integração de esforços. É preciso a
atuação de uma equipe com diferentes
especialidades para que se estude a
interação entre os componentes e os
efeitos de cada um sobre os demais.
Para que isso seja possível, uma
equipe heterogênea de pesquisadores
está atuando no tema. Atualmente,
mais de 30 Unidades da Embrapa
desenvolvem atividades em sistemas
integrados. Trabalhos que também
contam com a participação de cientistas de instituições parcerias. Ao
todo, 609 pessoas fazem parte desses
projetos, e 518 delas pertencem ao
quadro da Embrapa.
Um exemplo do esforço nas
pesquisas em ILPF foi a criação da
Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop
(MT), em 2009. A Unidade tem como
principal objetivo os estudos dos
sistemas integrados. Para isso, conta
com uma equipe de pesquisadores
trabalhando juntos em dois grandes
experimentos de larga escala e de longa
duração. Na mesma época, foi criada
outra Unidade de pesquisa em Palmas
(TO), a Embrapa Pesca e Aquicultura,
que conta com um núcleo temático com
16 pesquisadores e analistas voltados
especificamente a sistemas integrados
de produção para a região do Matopiba, considerada a última fronteira
agrícola do País que reúne áreas dos
estados de Maranhão, Tocantins, Piauí
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PARCERIA PARA IMPULSIONAR A ILPF
Fabio Reynol
A fim de acelerar a adoção por produtores rurais da integração
lavoura-pecuária-floresta, foi criada em 2013 a Rede de Fomento à
ILPF, formada pela Embrapa e seis empresas privadas: Cocamar, Dow,
John Deere, Parker, Syngenta e Schaeffler. Trata-se de uma parceria
público-privada (PPP) formada a partir dos estímulos para redução
de gases de efeito estufa assumidos pelo Brasil na COP15, no fim de
2009 (veja texto sobre Plano ABC na página 28). A rede apoia a transferência de tecnologias sobre ILPF a produtores rurais promovendo
aumento de renda e produção de maneira sustentável.
A rede conta com investimentos da ordem de R$15 milhões, vindos
R$2,5 milhões de cada empresa privada. A Embrapa participa com o
suporte técnico e conhecimento científico para a difusão das tecnologias. “É uma soma de forças potente em que inteligência [da Embrapa]
e músculos [do setor privado] se unem para acelerar o progresso de
um setor”, declara Paulo Herrmann, presidente da John Deere e coordenador da Assembleia Geral da Rede de Fomento. Atualmente o representante da Embrapa na Assembleia é o diretor-executivo de Pesquisa,
Ladislau Martin Neto. A Rede conta ainda com um Comitê Gestor para
as ações táticas e operacionais, presidido pelo pesquisador Ronaldo
Andrade, da Secretária de Negócios (SNE) da Embrapa.
As principais atividades apoiadas pela Rede de Fomento estão
ligadas às ações de transferência de tecnologia por meio da difusão
das melhores práticas de integração. Existem cerca de 200 Unidades
de Referência Tecnológica (URT) distribuídas pelo Brasil, que servem
para testar a tecnologia e difundi-la no seu entorno.
Além das atividades de implantação, condução e acompanhamento das URTs, a rede também apoia a realização de palestras,
cursos, workshops, seminários e dias de campo, tudo com o intuito

e Bahia. Além deles, pesquisadores de
outras Unidades da Embrapa coletam
dados e desenvolvem pesquisas nesses
ensaios que chegam a ter mais de 80
hectares cada um.
“O olhar sobre a ILPF tem de
ser multidisciplinar, porque estamos
tratando dos elementos associados.
A integração dos resultados é outro
desafio. Os pesquisadores precisam
cruzar os dados individuais para
você ter uma complexidade maior
da informação. A plataforma é integrada, as áreas são multidisciplinares
e a análise dos resultados tem de ser
feita de maneira integrada. Isso é um
desafio científico enorme”, afirma o
chefe-geral da Embrapa Agrossilvipastoril, João Flávio Veloso Silva.
Outra característica das pesquisas
em ILPF é o longo período necessário para obtenção de resultados. Em
ensaios com os componentes agrícola e pecuário, são necessários ao
menos cinco anos para que os efeitos
do sistema possam ser verificados.
Quando o sistema conta ainda com o
componente arbóreo, o tempo necessário é ainda maior, chegando a 20, 25
anos, dependendo da espécie florestal
utilizada. •

de fomentar a adoção dos sistemas de integração em diversas
regiões do País. São centenas de eventos realizados por ano para
propiciar a troca de informações entre técnicos e produtores que
desejam adotar a integração.
“Um ótimo exemplo dos eventos executados pela Rede Fomento
ILPF é o dia de campo da Fazenda Santa Brígida, em Ipameri (GO),
que já está em sua 9ª edição e se tornou uma referência nacional e

Foto: Fabiano Bastos / Embrapa

internacional no desenvolvimento da integração lavoura-pecuária-floresta”, orgulha-se Herrmann. A iniciativa conta com a participação
da Embrapa Cerrados (DF).
Para o executivo da John Deere, a ILPF representa o início de uma
mudança radical no campo. “Nela está a chave para uma revolução na
agricultura tropical com maior produção de alimentos com preservação

‹ navegue ›
ILPF Embrapa:
http://bit.ly/ilpf_embrapa
Canal ILPF Embrapa:
http://bit.ly/canalilpf
Boletim ILPF:
http://bit.ly/boletim_ilpf
Observatório ABC
http://www.observatorioabc.com.br

ambiental e prova que essas duas ações não são excludentes”, afirma.
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Capim-elefante é alternativa para gerar
energia termoelétrica e substituir lenha
Por Vivian Chies
Arte e ilustrações: Luciana Fernandes

O nome do maior animal terrestre da
atualidade serve como uma luva para
o capim-elefante. A planta chega a
atingir quatro metros de altura apenas
seis meses após o plantio. De origem
africana, foi introduzido no Brasil na
década de 1920 e é cultivado em todo o
País, principalmente no sistema de capineiras. Colhido e picado, é oferecido
como alimento ao gado, geralmente
durante o inverno, quando a seca e o
frio deixam os animais sem pastagem.
Mas tamanho volume de produção tem
despertado também o interesse de outro
segmento: o de energia.
O capim-elefante pode abastecer
caldeiras, gerando vapor que movimenta
turbinas e aciona um gerador. É o que
está fazendo a Sykué Bioenergya, em
São Desidério (BA), colocando energia
na rede de transmissão brasileira. Em
Goiás, algumas indústrias de cerâmica
vermelha fizeram experiências na substituição da lenha pela gramínea nos
fornos. O capim-elefante também pode
virar lenha ecológica, por meio de um
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processo de compactação que o transforma em briquetes ou péletes. Por fim,
serve como matéria-prima de etanol
celulósico, chamado de 2ª geração (2G).
Como qualquer material vegetal, da
celulose nele contida podem ser extraídos açúcares que, fermentados, dão
origem ao biocombustível que abastece
automóveis e até aviões.
O pano de fundo para o esforço de
instituições e empresas no desenvolvimento de tecnologia de cultivo e processamento do capim-elefante para energia
é a pressão pela adoção de soluções
menos impactantes do ponto de vista
ambiental. A Conferência das Partes
sobre Mudanças Climáticas (COP20), realizada no Peru em dezembro de
2014, apontou a necessidade de redução
de 40% a 70% nas emissões de gases
até 2050 para que não se supere os 2°C
de aumento na temperatura média do
planeta até o final deste século. O uso
de energia limpa, como a proveniente de
biomassa do capim-elefante, está no rol
das alternativas investigadas.

De acordo com o pesquisador José
Dilcio Rocha, da Embrapa Agroenergia,
a inserção do capim-elefante na matriz
energética nacional tem papel estratégico. Primeiramente, essa gramínea
pode ser uma ferramenta de descentralização da produção, permitindo a
geração de eletricidade e a produção de
biocombustíveis em locais onde a construção de hidrelétricas ou o cultivo de
biomassas tradicionais não é possível.
O Ministério das Minas e Energia prevê
a necessidade de aumentar a capacidade instalada de geração de energia no
Brasil dos atuais 124,8 GW para 195,9
GW até 2023. “Às vezes, a solução de
que você precisa não é nacional, mas
regional”, ressalta Rocha.
PRODUÇÃO POR ANOS

Várias outras plantas, como a cana-de-açúcar e o eucalipto, já são ou podem
ser utilizadas nessas aplicações. Por
que, então, investir no capim-elefante?
Alta produtividade é a primeira
resposta. O pesquisador Anderson

- Ciência para a vida

Marafon, da Embrapa Tabuleiros
Costeiros, diz que, com dois cortes
anuais, são extraídas entre 150 e 200
toneladas de massa fresca por hectare
cultivado, o que rende de 40 a 50 toneladas de massa seca.
Os estudos apontam que, se o objetivo é produzir biomassa para energia, o
primeiro corte do capim-elefante pode
ser feito seis meses depois do plantio
– na cana-de-açúcar, esse prazo é três
vezes maior e, no eucalipto, chega a sete
anos. Além disso, é uma espécie semi-perene. Se bem manejada, e somente
assim, uma área cultivada com a
gramínea pode continuar rebrotando por
alguns anos. Possibilidade de mecanização da colheita e de manter um fluxo
contínuo de matéria-prima ao longo do
ano são outras vantagens apontadas.
Na produção de tijolos, telhas e outras
cerâmicas vermelhas, algumas empresas
começam a experimentar a substituição
de lenha por capim-elefante nos fornos. O
Núcleo de Energias Alternativas Renová-

veis do governo do Estado de Goiás está
apostando na gramínea como biomassa
para suprir energia para o segmento,
evitando os atravessadores na aquisição
de lenha e prevenindo o uso de madeira
nativa. O gerente de desenvolvimento
do Núcleo, Victor Salomão de Pina,
conta que um projeto para fomento do
uso da matéria-prima, especialmente na
região de Anápolis, está em desenvolvimento. “O principal desafio é o domínio
da cadeia produtiva e a falta de conhecimento técnico de quem pretende utilizar”,
comenta.
O capim-elefante também se prestaria a ampliar a participação e diversificar as fontes renováveis de energia
no Brasil. Cada vez mais acionadas
por conta dos prolongados períodos de
estiagem, a capacidade de geração em
unidades térmicas, hoje, é de pouco
mais de 39 milhões de kW, de acordo
com dados da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). Desse volume,
pouco mais de 30% vêm da biomassa.
O restante tem como combustíveis
produtos de origem fóssil, especialmente óleo diesel e carvão mineral.
Entre as que utilizam biomassa,
predominam o bagaço de cana – que
abastece principalmente as próprias
usinas sucroenergéticas – e os resíduos
da madeira. O capim-elefante já aparece
como combustível de duas empresas:
uma no Amapá e outra na Bahia.
Esta última é a experiência
mais emblemática de
uso do capim-elefante

para fins energéticos no Brasil. Com
capacidade instalada de 30 mil kW, a
Sykué Bioenergya começou a colocar
em prática o projeto de transformar
essa gramínea em energia elétrica há
três anos, com o plantio das primeiras
mudas em São Desidério (BA).
A coordenadora de projetos,
Giovanna Rajoy, e o CEO da Sykué,
Carlos Taparelli, revelam que muitas
dificuldades estão sendo encontradas na
iniciativa pioneira. Mudas inadequadas,
produtividade abaixo do esperado, alta
umidade e necessidade de investimentos
maiores que as premissas estão entre
os problemas. Se há alguma intensão
de expandir o uso do capim-elefante
para geração de energia? A decisão
só será tomada após alguns anos de
experimento.
Giovanna e Taparelli entendem que
conhecer melhor o ciclo de produção
e estabelecer rotas tecnológicas para
outros usos da gramínea – etanol,
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por exemplo – estão entre as necessidades. O vice-presidente de Tecnologia
e Desenvolvimento da Dedini Indústrias de Base, em Piracicaba (SP), José
Luiz Olivério, reforça que conhecer
a biomassa que serve de combustível
é o fator mais importante para o bom
desempenho de um projeto térmico.
“A riqueza da cana se produz no campo;
a usina tem a função de não perder
aquilo que o campo fez”, compara.
A empresa do interior de São
Paulo foi responsável pelo planejamento e montagem da planta industrial

da Sykué. “Isso nos deixou bastante
entusiasmados porque era um desafio
inédito; não existia, naquela época,
nenhuma outra instalação conhecida
para produzir energia elétrica a partir do
capim-elefante”, conta Olivério. O mais
complexo foi o desenho da estrutura
para recebimento, estocagem, processamento e transporte da biomassa até
as caldeiras. A partir desse ponto, o
projeto é bastante parecido com os já
usados para queima do bagaço de cana.
NO CAMPO

Desafios identificados em São Desidério são alvo de pesquisas que
vêm sendo desenvolvidas em várias
Unidades da Embrapa, de forma integrada, com o objetivo de dar ao setor as
respostas de que ele necessita. Atualmente, a gramínea é cultivada em
pequenas áreas, utilizando
variedades e sistemas de
produção que têm como alvo a
obtenção de forragem.
A diferença começa na
composição do material que se
deseja obter. Para alimentar o gado,
o desejável é uma biomassa rica em
proteína que tenha, portanto, baixa
relação carbono / nitrogênio. Quando o
objetivo é aproveitar o material como
combustível, o que se busca é justamente o contrário. “Esse resultado nós
temos conseguido só com o manejo,
aumentando o intervalo de corte e
reduzindo a adubação nitrogenada”,
explica o pesquisador Francisco Ledo,
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da Embrapa Gado de Leite (MG). Nessa
Unidade, está o Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de capim-elefante da
Empresa, que reúne 120 variedades da
forrageira.
A primeira ação da Embrapa
visando ao uso do capim-elefante como
biomassa para fins energéticos tem sido
a avaliação das variedades de que já
dispõe para identificar as mais aptas.
O pesquisador Antônio Vander Pereira,
da Embrapa Gado de Leite, esclarece
que, embora o desenvolvimento de
variedades específicas para essa aplicação esteja no horizonte de trabalho,
não é preciso esperar anos. “Os materiais de que dispomos já são altamente
produtivos e se prestam à produção de
energia”, garante. Em breve, deve ser
lançada uma recomendação técnica
nesse sentido.
As ações para melhoramento
genético também já começaram. Com
um projeto inserido no portfólio da
Embrapa para o setor sucroenergético, os acessos do BAG estão sendo
reavaliados, buscando materiais com
características desejáveis para futuros
programas de obtenção de cultivares.
“Nossa intenção é gerar subsídios
para implantação de um projeto específico para geração de energia com
capim-elefante”, diz o líder do projeto
Juarez Campolina Machado. Há uma
rede de instituições de pesquisa participando dos testes, em quatro regiões
do País: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste.
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A Embrapa Agroenergia é uma das
Unidades que participa desse projeto,
caracterizando a biomassa dos acessos
pré-selecionados, em parceria com o
Laboratório Multiusuário de Química
de Produtos Naturais da Embrapa
Agroindústria Tropical (CE). Utilizando
ressonância magnética nuclear, está
sendo investigada não apenas a composição, mas também a estrutura química
dos materiais. A pesquisadora Patrícia
Abrão, da Unidade de Brasília, explica
que conhecer os teores de celulose,
hemicelulose e lignina não é suficiente
para entender por que uma amostra dá
melhores resultados do que outra no
processo de produção de etanol, por
exemplo. Descobrir quais são os monômeros que compõem cada uma dessas
estruturas e as ligações entre eles dá
mais subsídios para a equipe de melhoristas trabalhar.
Já há também, na Embrapa,
trabalhos em que acessos do BAG
estão sendo geneticamente cruzados,
buscando materiais com características desejáveis para fins energéticos.
O objetivo é obter novas variedades
mais produtivas, tolerantes às pragas
e doenças e adaptadas às diferentes
regiões brasileiras.

GRANDES ÁREAS

Outro desafio é o desenvolvimento
de sistemas de produção em grandes
extensões de terra. Para a pesquisadora Letícia Jungmann, da Embrapa
Agroenergia, este é um dos principais
gargalos, incluindo sistemas de colheita
e pós-colheita. Atualmente, o capim-elefante é cultivado em capineiras
que ocupam pequenas áreas. Quando
se pensa em produção de etanol ou
geração de bioeletricidade, no entanto,
há necessidade de muito material. A
Sykué destinou cinco mil hectares para
o cultivo da gramínea; em seu site, a
Flórida Clean Power anuncia a liberação de 500 mil hectares no Amapá
para o mesmo fim.
Pereira lembra que o cultivo em
áreas extensivas precisa de manejos
adequados para lidar, por exemplo, com
problemas fitossanitários. É também
estratégica a obtenção de materiais com
ciclos complementares, com colheitas
em diferentes épocas, de modo a
garantir fluxo de produção de matéria
seca o ano todo.
Na Unidade de Execução de
Pesquisa e Desenvolvimento de Rio
Largo (AL), da Embrapa Tabuleiros
Costeiros (SE), pesquisas envolvendo o

sistema de produção de capim-elefante
têm como objetivo oferecer alternativa
de biomassa para a geração de bioeletricidade nas usinas de açúcar e álcool,
no período da entressafra. No território
alagoano, 25 usinas processam cana-de-açúcar e se valem da queima do bagaço
para gerar energia elétrica.
O pesquisador Anderson Marafon
aponta dois gargalos da etapa final do
sistema de produção do capim-elefante
para energia: a colheita e a redução da
umidade. Dois métodos de secagem ao
sol estão sendo testados: com o capim
apenas cortado e “deitado” no campo,
ou com o material picado e disposto no
pátio da usina. Este último tem conseguido baixar a umidade de 70% para
50% depois do quarto ou quinto dia
exposto ao sol.
Quanto à colheita, os testes da
Embrapa buscam maquinário eficiente.
Nas capineiras, o material é colhido
mais jovem e tenro, condição apropriada para alimentação animal. A
biomassa para energia, contudo, tem
permanecido por cerca de seis meses
no campo. O capim, então, fica mais
fibroso e duro e as colheitadeiras
normalmente utilizadas não são suficientemente robustas.
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ETANOL DE CAPIM

Ao mesmo tempo em que uma
equipe busca soluções para o aprimoramento da produção no campo,
nos laboratórios da Embrapa Agroenergia, o capim-elefante é matéria-prima sendo testada na produção do
etanol celulósico (2G) desde 2009.
Os experimentos começaram com a
participação em um projeto liderado
pelo pesquisador Marcelo Ayres, da
Embrapa Cerrados (DF), para identificar fontes alternativas de biomassa
para a produção sustentável do
biocombustível. Nesse trabalho, o
capim-elefante figurava ao lado de
outras forrageiras, sorgo, madeira e
bagaço de cana, entre as plantas com
potencial.
A pesquisadora da Embrapa
Agroenergia Silvia Belém afirma
que o capim-elefante adaptou-se
muito bem ao processo, apresentando características favoráveis. O
volume de glicose recuperado foi
alto, com o emprego de menor quantidade de enzimas. Os resultados
dessa primeira experiência fizeram
com que o centro de pesquisa
escolhesse essa gramínea, além do
bagaço de cana, como matéria-prima
em um grande projeto que estuda
formas de otimizar todas as etapas
de produção do etanol 2G.
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BACTÉRIAS E CINZAS PARA
AUMENTAR A PRODUÇÃO
Por Ana Lucia Ferreira

Os primeiros estudos da Embrapa com
genótipos de capim-elefante para a
produção de biomassa com fins energéticos começaram em 1995 com a equipe
liderada pela pesquisadora Johanna
Döbereiner (1924-2000) na Embrapa
Agrobiologia. O projeto multidisciplinar envolvia outras instituições e
tinha como objetivo o desenvolvimento
de uma tecnologia para a produção de
carvão para ser utilizado na siderurgia.
Coube à Embrapa a identificação das
variedades mais adequadas. “Avaliamos
mais de 40 genótipos em solos extremamente pobres em nitrogênio porque
queríamos um capim que além de
produzir biomassa, não demandasse
muito fertilizante nitrogenado”, explica
o pesquisador Segundo Urquiaga.
Geralmente quando se produz
capim-elefante para a produção animal,
é necessário o uso de muito fertilizante
nitrogenado visando uma planta mais
rica em proteína vegetal, o que não é
preciso para a produção de biomassa.
No campo, inicialmente, os pesquisadores estudaram o comportamento das
plantas nos solos pobres, selecionaram

as que demandavam menos adubos
e em seguida passaram a buscar as
bactérias associadas ao capim-elefante.
“Com técnicas isotópicas, conseguimos
distinguir na planta o quanto de nitrogênio vem do solo e o quanto vem do ar
por meio das bactérias associadas naturalmente a ela”, revela o pesquisador.
Se a intenção é obter uma planta
para produção de biomassa que será
utilizada como alternativa à energia
fóssil, utilizar insumos agrícolas que
demandam alto nível de energia não
renovável, como o fertilizante nitrogenado, seria um contrassenso. O objetivo, afinal, é produzir o capim com
sustentabilidade ambiental e econômica. Para isso, os pesquisadores da
Embrapa Agrobiologia também trabalham na busca por diferentes formas de
incrementar a produção da gramínea.
CINZAS

Uma das pesquisas em andamento
utiliza as cinzas derivadas da queima
de biomassa como fonte de nutriente
para o plantio do próprio capim. De
acordo com Urquiaga, experimentos
com cinzas de caldeiras de olarias do
Município de Campos (RJ) revelaram
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Silvia Belém, da Embrapa Agroenergia, observa reator produzindo etanol com capim-elefante.

ser um material tão bom quanto um
adubo comercial. “Trata-se de uma
fonte de fósforo e potássio de alta eficiência, incluindo-se a disponibilidade de
micronutrientes. Como o Brasil importa
mais de 95% do potássio utilizado na
agricultura, temos que nos preocupar
principalmente com a reciclagem desse
nutriente”, complementa.
A busca por variedades de capim-elefante mais eficientes em Fixação
Biológica de Nitrogênio sempre esteve
presente nas pesquisas. Dos quarenta
genótipos avaliados inicialmente, seis
são apontados pelos pesquisadores
como mais tolerantes
a solos pobres e
dispensam grandes
quantidades de adubos
nitrogenados. “Hoje,
sabe-se que de 35%
a 40% do nitrogênio contido nas
variedades mais

eficientes para a produção de biomassa
vem do ar, ou seja, da FBN”, enfatiza
Urquiaga.
A intenção da pesquisa é aumentar
ainda mais essa eficiência por meio de
inoculantes. Os pesquisadores identificaram bactérias fixadoras de nitrogênio
associadas ao capim-elefante e trabalham agora na produção de um inoculante bacteriano (biofertilizante natural).
O produto seria capaz de incrementar a
produção da gramínea com baixo custo.
Viabilizaria economicamente, portanto,
a maior escala de produção de capim-elefante, necessária no caso dos fins
energéticos.
GRANDE ESCALA

Para o pesquisador Segundo Urquiaga,
as questões agronômicas relativas à
produção do capim para fins energéticos estão praticamente resolvidas, restando ajustes para os locais
de produção. Mas ele ressalta que a

produção em grande escala ainda é
uma dificuldade. “Não temos sementes
e isso dificulta a produção em áreas
extensas”, diz.
O capim-elefante se propaga como
cana-de-açúcar. Para plantar um hectare
da gramínea, são necessárias de seis
a oito toneladas de colmos. Se bem-manejada, a produção leva cerca de
noventa dias e é suficiente para plantar
dez hectares. E estes, por mais noventa
dias, poderiam suprir a necessidade
para cem hectares. Nessa proporção,
para se chegar ao plantio de mil
hectares, é necessário mais de um ano.
Urquiaga acredita que a produção
de sementes é a solução para este
problema. Nesse sentido, um projeto
em andamento na Embrapa Gado de
Corte busca produzir uma variedade
híbrida que produza sementes botânicas
para facilitar o plantio da gramínea.
‘Isso sem dúvida resolverá o problema
do plantio em grandes áreas”, finaliza. •
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FÁBRICAS
BIOLÓGICAS
Plantas e animais são
meios eficientes para
produção de moléculas
de alto valor agregado

Foto: Thinkstock/Embrapa
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Por Fernanda Diniz
Arte: Lúcio Cavalcanti

Com a evolução da engenharia genética
ao longo das três últimas décadas,
muitas moléculas de alto valor agregado
têm sido identificadas por cientistas ao
redor do globo. Essas moléculas têm
potencial de aplicação para diversos
setores da economia, tais como saúde,
energia, agricultura e o setor industrial.
Mas, em meio a tantas descobertas,
uma pergunta incomodava os
cientistas. Como produzir essas
moléculas em larga escala e de forma
economicamente viável? A resposta
para esse questionamento está nos
organismos vivos: plantas, animais e
microrganismos podem ser utilizados
como biofábricas ou fábricas biológicas
para produção de moléculas de alto
valor agregado em larga escala e com
baixo custo.
Quando se fala em ciência e,
principalmente, em seres vivos, tudo é
muito peculiar e, na maioria das vezes,
não existem generalizações. Isso significa
que para cada molécula identificada é
necessário estudar a melhor biofábrica
para produzi-la em larga escala e com
custos que tornem o processo atraente
para ser acolhido pelo mercado.
Foi exatamente o que aconteceu
no caso da cianovirina, uma proteína
extraída da alga marinha azulverde (Nostoc ellipsosporum) com

capacidade natural de se ligar a
açúcares impedindo a multiplicação do
vírus HIV no corpo humano. Os efeitos
positivos da cianovirina contra a Aids
já estavam comprovados desde 2008 a
partir de testes realizados com macacas
pelo Instituto Nacional de Saúde dos
Estados Unidos (NIH, sigla em inglês).
Entretanto, faltava encontrar um meio
viável de produzir a proteína em larga
escala.
Depois de testes com bactérias,
leveduras e plantas de tabaco, a equipe
da Embrapa Recursos Genéticos
e Biotecnologia, coordenada pelo
pesquisador Elíbio Rech, conseguiu
comprovar que sementes de soja
geneticamente modificadas constituem
uma biofábrica eficiente e viável
para a produção em larga escala da
cianovirina.
Segundo ele, os estudos vêm sendo
feitos com a soja em razão do grande
conhecimento que a comunidade
científica já tem sobre a espécie, mas as
pesquisas podem ser feitas com outras
espécies vegetais. "As plantas, de um
modo geral, agem como incubadoras
de moléculas que futuramente serão
biofábricas de fármacos." Ainda de
acordo com Rech, a vantagem do uso
da soja transgênica na produção de
fármacos é, principalmente, econômica.

"Essa economia, em comparação com
os experimentos feitos em animais, é
40 vezes maior. Além disso, a Embrapa
tem patentes para modificação genética
da soja em níveis mundiais, o que
permite aos cientistas uma liberdade
maior para manipular a cultura".
RESULTADO INÉDITO

O resultado inédito, que contou com a
parceria do Instituto norte-americano e
da Universidade de Londres, foi publicado na seção Editors choice da revista
norte-americana Science (veja em
navegue no final desta matéria). Essa
revista científica, publicada pela Associação Americana para o Avanço da
Ciência (AAAS, sigla em inglês), é uma
das mais prestigiadas de sua categoria,
com tiragem semanal de 130 mil exemplares, além das consultas online, o que
eleva o número estimado de leitores a
um milhão em todo o mundo.
A pesquisa começou a ser desenvolvida em 2005 e se baseia na introdução da cianovirina em sementes de
soja geneticamente modificadas para
produção em larga escala.
Rech, um dos autores do artigo,
conta que foram realizados testes
com outras biofábricas, como
plantas de tabaco (N. tabacum e N.
benthamiana), bactéria (E. coli) e
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SUSTENTABILIDADE

levedura (S. cerevisiae). Entretanto,
a única biofábrica que mostrou ser
uma opção viável para a produção
de cianovirina foi a semente de soja
transgênica porque permite que a
proteína seja largamente escalonada até
a quantidade adequada. Aliado a esse
fato, está o benefício do baixo custo
do investimento requerido na produção
da matéria-prima para extração da
molécula.
Para se ter uma ideia do bom
potencial da soja como biofábrica,
ou fábrica biológica, para produção
da cianovirina, no resumo do artigo
publicado na Science, os cientistas
responsáveis pelo artigo afirmam
que “grosso modo, se a soja GM for
plantada em uma estufa menor do que
um campo de beisebol (97,54 metros), é
possível fornecer cianovirina suficiente
para proteger uma mulher 365 dias por
ano durante 90 anos”.
O próximo passo é a produção
de sementes de soja em larga escala
para isolar a cianovirina e iniciar a
fase de estudos pós-clínicos. Rech faz
questão de ressaltar que as sementes
geneticamente modificadas não
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serão plantadas no campo. Elas serão
cultivadas em condições controladas de
contenção dentro de casas de vegetação
ou estufas.
Durante as próximas fases de
desenvolvimento, os cientistas contarão
também com a colaboração de cientistas
do Conselho de Pesquisa Científica e
Industrial da África do Sul (CSIR, sigla
em inglês).

é o Brasil, onde o índice de novos
infectados pelo vírus subiu 11% entre
2005 e 2013, tendência contrária aos
números globais, que apresentaram
queda no mesmo período. Na Ásia,
os países que apresentam maior
contaminação são Índia e Indonésia,
onde as infecções aumentaram 48%
desde 2005.
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

A utilização de plantas, animais
e microrganismos geneticamente
modificados para produção de
medicamentos faz parte de uma
plataforma tecnológica com a qual
Elíbio Rech vem trabalhando desde
a década de 1990. E os estudos,
coordenados pela Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia e que
envolvem outras Unidades de pesquisa
da Empresa, instituições de pesquisa e
universidades do Brasil e do exterior
para produção de biofármacos, avançam.

Os biofármacos, ou medicamentos
ACESSO LIVRE À TECNOLOGIA

biológicos, como também são chamados,

Além de inovadora, a pesquisa tem
um forte componente humanitário e,
por isso, países em desenvolvimento
com altos índices de infestação da
Aids, como alguns da África, por
exemplo, terão licença de produção
e uso interno, livre do pagamento
de royalties. O continente continua
sendo o mais afetado pela doença,
com 1,1 milhão de mortos em 2013,
1,5 milhão de novas infecções e 24,7
milhões de africanos contaminados.
África do Sul e Nigéria encabeçam
a lista dos países mais afetados. Na
América Latina, com 1,6 milhão de
soropositivos em 2014 (60% deles,
homens), o país mais preocupante

são obtidos por fontes ou processos
biológicos, a partir do emprego
industrial de microrganismos ou células
modificadas geneticamente.

Além da cianovirina, a equipe
coordenada por Rech trabalha também
com antígenos como o NY-ES01 e o
Hormad1, importantes no diagnóstico
de câncer, e com hormônio de
crescimento, entre outras. As pesquisas
em estágio mais avançado consistem
no desenvolvimento de plantas
transgênicas de soja com anticorpo
contra o câncer de mama e de plantas
e animais transgênicos contendo uma
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA
O câncer de mama é um dos males que

na prevenção e diagnóstico da doença e

mais aflige a população feminina em todo

terão também potencial terapêutico, mesmo

o mundo. A cada ano, 182 mil mulheres

com o câncer em estágio avançado.

são diagnosticadas com câncer de mama
e, dessas, 43 mil morrem. Apesar de ser

Fator IX

uma enfermidade com grandes chances de

A pesquisa que visa desenvolver plantas e

cura, quando detectada no início, ainda é a

animais transgênicos capazes de produzir

pior ameaça para as mulheres brasileiras,

o fator IX, uma proteína responsável pela

pois é o tumor maligno feminino de maior

coagulação do sangue, é uma parceria

incidência e mortalidade no País. Nos

entre a Embrapa, a Universidade de Brasília

últimos 20 anos, segundo dados do Instituto

(UnB), a Escola Paulista de Medicina,

Nacional do Câncer (Inca), a mortalidade por

da Universidade Federal de São Paulo

câncer de mama cresceu cerca de 60%. A

(Unifesp/EPM) e o Hospital de Apoio de

taxa de incidência desse câncer no Brasil foi

Brasília. Os hemofílicos não produzem essa

estimada em 40,7 casos para cada 100 mil

proteína e, por isso, quando se machucam,

mulheres e a de mortalidade em 10,3 para o

têm velocidade de coagulação muito

mesmo número de mulheres.

mais lenta e são muito mais suscetíveis a

A engenharia genética pode ser um caminho

hemorragias.

promissor para a prevenção e a cura dessa

A pesquisa também está sendo

enfermidade e, por isso, a Embrapa, a

desenvolvida sob a coordenação do

Universidade de Campinas (Unicamp); e a

pesquisador Elíbio Rech e tem como

Universidade de Brasília (UnB) se uniram

objetivo utilizar plantas de soja e animais

para desenvolver variedades de soja

como biofábricas para produção do fator

transgênica com anticorpos contra o câncer

IX em larga escala e custo mais reduzido.

de mama. Essas variedades serão utilizadas

Atualmente, os hemofílicos controlam a

para a produção de fármacos que atuarão

ausência do fator IX com medicamentos.
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proteína denominada fator IX para
beneficiar hemofílicos.
“As biofábricas ou fábricas
biológicas, justamente por serem
capazes de expressar moléculas de
alto valor agregado com custos baixos,
são opções viáveis para produção de
insumos, como medicamentos e fibras
de interesse da indústria, entre outros”,
afirma o pesquisador.
Hoje, diversas substâncias, como a
insulina, são sintetizadas por processos
tradicionais, que usam as bactérias ou
células animais modificadas em cultura.
Mas Rech ressalta que o processo
apresenta limitações, como o tamanho
máximo e a quantidade restrita das
moléculas produzidas. A intenção do
grupo da Embrapa é desenvolver, a
partir de plantas já domesticadas, uma
plataforma tecnológica diversificada
para fabricar uma variedade maior
de moléculas de interesse industrial e
farmacêutico, com baixo custo, maior
eficiência e de forma sustentável.
O processo funciona da seguinte
maneira: as células vegetais são
geneticamente alteradas para receber os
genes específicos e passam a atuar como
biorreatores para produção da substância
de interesse. O processo de transformação
da planta começa com a introdução do
gene por um meio líquido, dentro da
semente. Depois de germinada, é feita a
avaliação e seleção das plantas que estão
produzindo a substância de acordo com o
que foi proposto pela pesquisa.
“As sementes são transgênicos
estáveis, se perpetuam em gerações,
e têm a vantagem de serem fáceis
de estocar e de conterem milhões de
células para servir de biofábricas”,
avalia Rech. “Já as folhas são
temporárias: produzem proteínas
durante um período de até sete dias.”

Na Unidade de pesquisa, as plantas
são cultivadas em casas de vegetação
ou estufas, nas quais as temperaturas
são rigidamente controladas, há
abundância de água e luz e sistemas
de segurança que permitem apenas a
entrada de pessoas autorizadas. São
variedades de tabaco e soja transgênica
com anticorpos anticâncer, hormônios
do crescimento e moléculas anti-HIV
inseridos em seu DNA.
"Essas plantas não são medicinais
nem podem ser consumidas com fins
terapêuticos, elas agem como incubadoras
para a produção das moléculas", explica
o cientista. E complementa: "As plantas
são utilizadas somente para produzir
determinado medicamento. A molécula
é inserida e, como ela se multiplica por
sementes ou por propagação vegetativa, é
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BIOTECNOLOGIA E
BIODIVERSIDADE
Além de se constituir em um importante
instrumento para a produção de
fármacos, a tecnologia de biofábricas

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

O Brasil é o quinto consumidor mundial
de medicamentos e os brasileiros gastam
nada mais nada menos do que dez
bilhões de dólares por ano em remédios.

VANTAGENS DAS
BIOFÁBRICAS
• Produzem proteínas geneticamente
modificadas, idênticas às originais,
com pouco investimento de capital,
resultando em produtos seguros para o
consumidor;
• Facilidade de estocagem e transporte;
• Medicamentos mais baratos e
produção em larga escala;
• Auxiliam no estudo de funções de
moléculas vindas da biodiversidade
brasileira;
• Maior agregação de valor aos
produtos agropecuários;

Número bastante alto em relação à
indústria mundial, que movimenta cerca
de 350 bilhões de dólares anualmente.
A biotecnologia surge como importante
aliada nesse cenário. A utilização
de plantas e animais geneticamente
modificados como biofábricas para
produção de medicamentos seguros é
uma luz para que eles se tornem mais
acessíveis à população.
O faturamento da biotecnologia na
indústria farmacêutica mundial cresceu
muito nas últimas décadas e hoje alcança
aproximadamente dez bilhões de dólares
por ano. Os produtos biotecnológicos
estão em franco desenvolvimento e
hoje alcançam dez por cento dos novos
produtos atualmente no mercado. Rech
acredita que o cenário brasileiro daqui a
dez anos será totalmente influenciado pela
biogenética.
A expectativa da Embrapa ao
investir em pesquisas com biofármacos,
como explica Rech, é fazer com que
esses medicamentos cheguem ao
mercado farmacêutico com menor
custo, já que são produzidos
diretamente em plantas, bactérias
ou no leite dos animais. Existem
evidências de que a utilização
de biofábricas pode reduzir os
custos de produção de proteínas
recombinantes em até 50 vezes.
O pesquisador explica que
as plantas produzem proteínas
geneticamente modificadas,
idênticas às originais, com
pouco investimento de capital,
resultando em produtos seguros
para o consumidor. Além disso,
representam um meio mais barato
para a produção de medicamentos
em larga escala, pois como não
estão sujeitas à contaminação,
evitam gastos com purificação

pode contribuir também para o estudo
de funções de moléculas oriundas da
biodiversidade brasileira.
A Embrapa desenvolve um trabalho
sistemático de coleta de genes da
biodiversidade brasileira e muitos
desses genes possuem bom potencial
de utilização nas áreas de agricultura
e saúde, por exemplo, por suas
propriedades medicinais, entre outras.
A tecnologia permitirá descobrir as
funções desses genes com maior rapidez
e eficiência.
As biofábricas para produção de
fármacos valorizam ainda mais o
agronegócio brasileiro, já que permitem
a agregação de valor a plantas, animais e
microrganismos.

Foto: Thinkstock/Embrapa

obtida uma quantidade significativa, que
em seguida é purificada. As plantas não
vão para a cadeia alimentar em hipótese
alguma."
Rech destaca que a intenção agora
é levar as pesquisas para fora do
laboratório – e para isso a parceria
com o setor privado é fundamental.
“Mostramos que o conceito funciona,
mas precisamos aliar o trabalho
dos biólogos moleculares com o
dos engenheiros, atrair a iniciativa
privada para escalonar o processo e
levá-lo adiante, transformar recurso
tecnológico em inovação de fato, o que
não é simples no Brasil”, pontua. “Essa
é uma demanda da sociedade, uma área
potencialmente lucrativa que pode atrair
o interesse das empresas para aplicar,
na prática, nossos resultados.”

de organismos que são potenciais
causadores de doenças em humanos.
Sem falar na facilidade de estocagem e
transporte.

• Favorecem a união entre o
agronegócio e o setor farmacêutico.
- Ciência para a vida

CIENTISTAS REPRODUZEM
MOLÉCULA ANTIAIDS EM ARROZ
Na mesma linha da pesquisa
relacionada à cianovirina, os
pesquisadores Teresa Capell e Paul
Christou da Universidade de Lleida,
na Espanha, obtiveram um meio
viável para produzir o anticorpo 2G12,
proteína que neutraliza o vírus da
Aids. Eles desenvolveram um arroz
transgênico que contém a molécula
anti-HIV em seu DNA e, desse modo, a
reproduz em larga escala e de maneira
economicamente viável. Isso faz
desse arroz uma possível biofábrica da
molécula e já despertou interesse da
indústria farmacêutica.
O trabalho de pesquisa foi
divulgado em abril na revista Plant
Biotechnology Journal . "Trata-se da
mais importante publicação científica
da área de Biologia após as revistas
Science e Nature," afirma o pesquisador
Elíbio Rech, que participou da pesquisa.
De acordo com Rech, os trabalhos
foram coordenados pelos pesquisadores
da Universidade espanhola, e a
participação brasileira consistiu na
análise do arroz modificado e na
mensuração da quantidade da proteína
2G12 presente nele. "É sinal da
qualidade da pesquisa brasileira, uma
vez que os resultados do trabalho
foram analisados somente pela equipe
da Embrapa", orgulha-se Rech. Esses
trabalhos analíticos foram realizados
por meio de métodos de espectrometria
de massa executados pelo pesquisador
André Melro Murad, da mesma
Unidade da Embrapa.
"Utilizamos espectrômetros de
massa de última geração para avaliar
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Por Irene Santana e Fabio Reynol

a composição do arroz," conta Murad.
Além da quantidade da molécula, ele
também avaliou a estrutura proteica do
arroz geneticamente modificado em
comparação ao arroz convencional.
O pesquisador da Embrapa encontrou
teores do anticorpo 2G12 entre 1,8%
e 2,4%. Elíbio Rech explica que
são valores positivos. "Acima de
1% podemos considerar a potencial
viabilidade econômica da produção
dessa molécula," diz.
O MÉTODO

Para utilizar o arroz como biofábrica da
proteína, os pesquisadores utilizaram
como vetor a bactéria patogênica
Agrobacterium tumefaciens. Nesse
método, a bactéria é trabalhada
geneticamente, dela é extraído um
gene nocivo e em seu lugar é colocada
a molécula que se deseja reproduzir.
Depois de multiplicada em laboratório,
a bactéria é cultivada em conjunto
com os tecidos da planta. Durante o

processo, a bactéria insere seu DNA
na planta, com a molécula desejada. A
partir desse tecido, são geradas novas
plantas que irão conter a molécula.
A equipe liderada por Rech, ao
reproduzir a proteína cianovirina,
também usada no combate à Aids,
utilizou outro método para introduzir a
molécula no DNA da planta, chamado
biobalística. O processo consiste
na utilização de microprojéteis de
ouro ou tungstênio acelerados a altas
velocidades − superiores a 1.500 km/h
− para introduzir, via bombardeamento,
o DNA de interesse em células e tecidos
in vivo. •

‹ navegue ›
Para saber sobre Biofábricas, acesse:
http://bit.ly/biofabricas1
http://bit.ly/biofabricas2
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VIDA DE LABORATÓRIO

Elas são cristalinas e têm alta resistência mecânica. O
desafio é aumentar a escala e o rendimento e testar
sua aplicação como reforço de outros materiais
Por Vivian Chies
Arte: Fernando Jackson
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Diferentemente da tradicional parábola da criança e do cientista, na qual
o pesquisador passa grande parte do
tempo sozinho no laboratório para
“conquistar e consertar” o mundo,
a rotina tende a ser muito mais estimulante. Ela é repleta de surpresas e
conflitos. Para o pesquisador Leonardo
Fonseca Valadares, da Embrapa
Agroenergia, a rotina de laboratório é multifacetada, motivada por
desafios e aprendizado em longo
prazo. “A rotina não é entediante.
O trabalho tem várias etapas: um
dia você está planejando, no outro
executando, depois tratando os
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dados; em seguida, está discutindo
sobre os resultados. Quando se chega
a uma conclusão, tem-se novas ideias
para planejar novos experimentos e
novos projetos. É um processo bem
dinâmico”.
Leonardo é líder de uma pesquisa
iniciada em abril de 2012 com o objetivo de extrair nanofibras de celulose de
cachos vazios de dendê. A palma-de-óleo ou dendezeiro é uma planta com
potencial de integrar a cadeia produtiva
de biodiesel, graças à alta produtividade. Ela pode render até seis toneladas de óleo por hectare. A soja, por
exemplo, gera entre 500 e 600 quilos
no mesmo espaço. No entanto, para
cada tonelada de óleo, gera-se 1,1 tonelada de cachos vazios, usados na fertilização do solo. O objetivo é obter maior
valor agregado utilizando esse material.
No laboratório, o trabalho começa
com a extração da celulose, por meio
de processos de purificação. A equipe
consegue obter material muito semelhante ao papel. A etapa seguinte é a

- Ciência para a vida

estudos para ajustar os processos, até
que se atinja escala, condições e custos
adequados.
Para o pesquisador, as conquistas
ultrapassam os resultados científicos.
Estão também na estruturação dos
laboratórios, no contato com pesquisadores, no seu desenvolvimento pessoal,
na observação do amadurecimento dos
estudantes, na convivência com pessoas
de outras áreas. Dessa interação surgiu
uma nova vertente: a rota enzimática.
O processo de obtenção de nanofibras pode ser feito utilizando ácidos
ou enzimas. Por serem produzidas por
microrganismos, as enzimas possuem
baixa toxicidade e são de fácil tratamento e descarte. A destinação final
de efluentes de processos ácidos, em
contrapartida, exige neutralizações para
não comprometer corpos d´água. Além
disso, a manipulação de ácidos é mais
perigosa tanto no laboratório quanto
nas indústrias. “Como eu não tinha
experiência nessa área, nunca pensei
que conseguiríamos obter nanofibras
utilizando enzimas, mas conseguimos”,
conta Valadares que, como químico,
atuava principalmente com substâncias
inorgânicas.
Para Leonardo, toda pesquisa é
surpreendente. Mesmo com planejamento, não há garantias de que se
chegará a determinado resultado. Na
pesquisa em questão, havia inclusive
o risco de não se conseguir extrair as
nanofibras. Mas, surpreso de fato, o
cientista ficou ao descobrir que elas
são extremamente
longas e finas
por causa das

próprias características da matéria-prima. Isso confere propriedades diferenciadas ao produto.
No ambiente de laboratório, obter
produtos diferentes dos previstos não é
necessariamente negativo. “Não existe
erro. Existe resultado. E você vai tentar
descobrir como chegou a ele”, diz
Leonardo. Quando era estudante, “uma
reação ‘deu errado’ e coagulou dentro
do balão. Achei péssimo, não era o
esperado”. O professor, com décadas de
experiência, não condenou o resultado.
Pelo contrário, chamou a atenção para
o fato de que o material era resistente a
solventes, algo inesperado. “A resistência a solventes foi então analisada
profundamente e se tornou tópico da
tese e de publicação”.
A conversão da biomassa em
energia e diversos produtos químicos
e materiais está no cerne do trabalho
da Embrapa Agroenergia. Mas, até
ingressar na Unidade, em 2010, Valadares trabalhava com materiais bem
diferentes, como a argila. O jovem
pesquisador gostou da mudança de área.
“Não criamos nanofibras, elas estão
dentro das plantas. A natureza é fonte
de inspiração para todo cientista”. •
‹ navegue ›
http://www.embrapa.br/agroenergia
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extração das nanofibras. “As nanofibras
dos cachos vazios têm espessura nanométrica. Nós utilizamos microscópios
para vê-las e caracterizá-las”, explica
Leonardo.
Já se sabe que as nanofibras
dos cachos de dendê são cristalinas
e possuem alta resistência mecânica, comparável a certos metais. A
Embrapa Agroenergia quer testá-la
como reforço para a borracha natural.
A dificuldade tem sido a baixa quantidade de nanofibras obtidas. O problema
é que é preciso uma sequência de
extrações. Primeiro, purifica-se a celulose, que já é uma fração do material.
Em seguida, são separadas apenas as
nanofibras, que constituem uma porção
menor ainda. “Ainda assim, a gente
esperava conseguir uma quantidade
maior, mas percebemos que não vai ser
tão fácil ”.
Aumentar a escala e o rendimento
é a próxima etapa do trabalho que,
além de continuar no laboratório, deve
passar a ser desenvolvido também na
área de plantas-piloto da Embrapa
Agroenergia. Testar a aplicação das
nanofibras como reforço de outros
materiais além da borracha natural
também está nos planos da equipe.
Otimizar o processo para que as
condições e custos sejam compatíveis com a realidade industrial é um
desafio intenso pelo qual terá que
passar esta e qualquer outra pesquisa
em que se queira levar um produto ao
mercado. Leonardo explica que, nas
fases iniciais do desenvolvimento, no
laboratório, usam-se os
melhores reagentes e
insumos, na quantidade
que for necessária para
chegar ao resultado.
Depois começam os
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Por Adriana Brondani

Publicada em janeiro de 2015, uma pesquisa de
opinião pública conduzida pelo Departamento
de Economia Agrícola da Universidade Estadual de Oklahoma, nos EUA, constatou que 82%
dos entrevistados eram a favor da rotulagem de
alimentos obtidos por meio de engenharia genética. Nos Estados Unidos, não é mandatório
disponibilizar essa informação nos rótulos e essa
questão gera debates acalorados. Já no Brasil, um
decreto de 2003 determina que todos os alimentos
ou ingredientes com presença de organismos
geneticamente modificados (OGM) – acima de
1% na composição final do produto – devem ser
rotulados.
Novas tecnologias podem gerar desconfiança,
especialmente aquelas que quebram paradigmas,
como é o caso da biotecnologia. No caso dos
transgênicos, como se trata de uma inovação que
resulta em alimento, o receio pode ser ainda maior.
Entretanto, essa preocupação, de fato, corresponde a um perigo real? O mesmo estudo pode
nos ajudar a refletir sobre esse questionamento. De
acordo com ele, 80% das pessoas também apoiam
que todos os alimentos que contenham DNA
sejam devidamente rotulados. Ora, praticamente
tudo o que comemos, sejam verduras, legumes,
frutas, ou mesmo carnes, in natura ou processadas,
contém DNA. Além disso, a presença da “molécula da vida” nos alimentos não tem nenhuma
relação com a transgenia. Muito antes do advento
dos alimentos geneticamente modificados (GM),
o ser humano sempre ingeriu plantas e, nem por
isso, seu próprio DNA se misturou ao dos vegetais, por exemplo.
O percentual do público que concorda com a
rotulagem de transgênicos é praticamente igual ao
que apoia que o mesmo procedimento seja feito

com alimentos que contenham DNA. Esse é um
indício de que grande parte da população não sabe
o que são os OGM. Mais do que isso, sugere que
o público também não está completamente a par
de que todos os seres vivos contêm DNA e que se
alimentar dele não é motivo de temor, tampouco
de rotulagem. Embora só tenhamos descoberto a
existência dessa molécula no século passado, ela
não é uma criação do homem. Essa constatação
denuncia um desafio: a necessidade de comunicar
temas científicos de maneira transparente e com
linguagem acessível, visando a contribuir para que
a sociedade possa estar mais informada ao tomar
decisões.
Outro trabalho publicado em janeiro de
2015 pela revista Science, com dados coletados
pelo Pew Research Center, revela que há muito
trabalho a ser feito. A pesquisa mostrou a diferença entre a opinião da comunidade acadêmica e
da população em geral a respeito de alguns temas.
Especificamente sobre alimentos transgênicos,
88% dos cientistas entendem que eles são seguros,
enquanto entre leigos esse índice é de apenas
37%. Assumindo que o acesso e a apreensão do
conhecimento são algumas das razões para essa
discrepância, a quem caberia a responsabilidade
de democratizar tais informações?
A resposta certamente envolve vários atores, mas
é necessário destacar o papel fundamental que os
formadores de opinião, a exemplo da imprensa,
desempenham.
As pesquisas alertam para os obstáculos
existentes na comunicação de temas complexos.
Entretanto, também revelam que, por meio das
trocas mediadas por facilitadores e formadores de
opinião, é possível e urgente democratizar a informação sobre o avanço tecnológico.•

- Ciência para a vida
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Conheça as tecnologias que
ajudaram a transformar o Brasil:
www.embrapa.br

