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Definitivamente 2020 entrará para a 
história como um ano sem igual na his-
tória da humanidade. Uma espécie de 
soma da Gripe Espanhola de 1918 com 
o “crash” da bolsa de 1929 que marcou 
a grande depressão. Para o Brasil, por 
conta do agronegócio, o desastre não 
será tão grande. Mas, mais uma vez, por 
nossa incapacidade de organização da 
sociedade civil e de lideranças autênticas, 
jogamos fora mais uma oportunidade de 
assumirmos um protagonismo que nos é 
oferecido de bandeja.

Do lado bom temos uma safra recorde, 
clima colaborando, câmbio favorável à 
exportação e uma população crescente 
ávida por alimentos de qualidade. Uma 
ministra da Agricultura que é do ramo e 
não tem preguiça de viajar e botar a cara 
a tapa, sempre que possível e necessário. 

Do lado ruim temos uma pandemia 
sem fim, com um país abandonado pelos 
três poderes. Confinados e isolados na 
ilha da fantasia de Brasília, estão todos 
ocupados com seus interesses próprios. 
Alheios à dor dos que foram privados 
de parentes e entes queridos. Privados 

de saúde. Privados de trabalho. Privados 
de educação. Infelizmente, nos faltam 
lideranças e bons exemplos. Faltam cons-
ciência e respeito dos indivíduos frente à 
coletividade e ao próximo. Na economia, 
mas principalmente na atividade agrícola, 
a questão ambiental foi desastrosamente 
tratada pelo governo federal. Se era 
preciso corrigir questões de ingerência 
externa, mau uso de verbas e limitar ações 
de ONGs de fachada, principalmente na 
Amazônia, tudo deveria ser conduzido 
com clareza. Mas principalmente sem 
desconstruir o que havia de bom. E neste 
caso perdemos o protagonismo positivo, 
conquistado a duras penas e ao longo de 
décadas,para nos tornarmos párias em 
questão de meses. 

Em resumo, o protagonismo da agro-
pecuária sustentável, econômica e am-
bientalmente possível, que tem todo um 

potencial de exploração não somente 
do ponto de vista da produção foi des-
prezado. Entenda-se neste ponto que a 
exportação de processos e tecnologias 
também podem gerar divisas além daque-
las advindas das safras colhidas. 

A situação mundial, pensando na agri-
cultura e apesar de tudo, é favorável para 
o país. Já foi dito que a disputa EUA-China 
deveria ser melhor aproveitada pelo 
Brasil. Ou seja, não fazer somente uma 
limonada do limão de 2020. Uma sabo-
rosa caipirinha todo brasileiro merece.

E nesta edição da Revista Plasticultura 
trazemos matérias instigantes para nossos 
leitores: Flores comestíveis; Hidroponia 
no cultivo de bananas e uma entrevista 
com o prof. Jorge Ferreira, brasileiro ra-
dicado nos EUA, falando sobre salinidade 
e uso da água na agricultura.

Boa leitura a todos.   

Foto de capa: Professor José Amilton Santos Junior - Universidade Federal Rural de Pernambuco
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A CULTURA DO JILÓ

Publicado pela Embrapa está à disposi-
ção para “Dowload” gratuito na internet 
no link: https://bit.ly/2CUsiJf

livro

site recomendado

O livro, um dos poucos a respeito da 
cultura, traz informações de: Botânica; 
Cultivares; Clima; Solo; Propagação; 
Plantio; Irrigação; Tratos culturais; Con-
trole de pragas; Controle de doenças; 
Produtos e equipamentos; Colheita e 
pós-colheita.

Para o empresário rural que deseja 
diversificar sua oferta de produtos ao 
mercado, o jiló é uma excelente opção, 
que tem demanda junto aos brasileiros, 
na culinária regional de vários estados e 
também em restaurantes gourmets.  

Autoria: PINHEIRO, J. B.; PEREIRA, R. 
B.; FREITAS, R. A. de; MELO, R. A. de C

ADIADO PARA 2021

BRASIL será a sexta economia mais prejudicada
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Esta é uma das matérias que podem ser 
encontradas no site do Instituto Neo 
Mondo. Veja outras matérias e publica-
ções no portal. União de agricultura e 
ambiente de forma sustentável.

www.neomondo.org.br
Confira abaixo o que move as pessoas 
no Neo Mondo:

Missão
Somente pessoas conscientes podem 
transformar o presente para garantir o 
futuro de um planeta sustentável. Para 
isso, é necessário unir esforços individuais 
e agir coletivamente.
O Instituto Neo Mondo pretende ser um 
dos mobilizadores dessa iniciativa.

Visão
Disseminar o verdadeiro conceito de 
Responsabilidade Social e Ambiental que 
promove sinergia e benefícios mútuos 
entre a sociedade civil, o estado e o 
setor privado.

Valores
Engajamento: A mudança de atitudes 
individuais pode fazer uma grande dife-
rença para o futuro do planeta.
Respeito ao Meio Ambiente: É isso 
que nos dá a esperança no amanhã. 
O Instituto Neo Mondo acredita que, 
por meio de seus recursos e de seus 
funcionários, pode contribuir para a 
conscientização de outras pessoas sobre 

a importância do uso racional das reser-
vas de energia e das matérias-primas 
utilizadas em nosso dia a dia.
Valorização humana: Respeitar o 
próximo e as diferenças de cada um é 
essencial para nossa sobrevivência.
Inovação: A constante evolução tec-
nológica favorece a preservação do 
Meio Ambiente e atende às necessi-
dades da população.
Sustentabilidade: Estamos sempre 
buscando medidas em prol do combate 
ao desmatamento e às queimadas, ao 
desperdício de água e alimentos, a qual-
quer dano causado ao meio ambiente, a 
preservação da fauna e da flora mundial, 
entre outros.
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PARA SABER MAIS
www.kew.org/science/our-science/
projects/reflora
https://digivol.ala.org.au/project/
index/80153941
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/
PrincipalUC/PrincipalUC.do;jsessio
nid=2F95AB031AE453BD0298A6E
A65E091B0
http://cnpq.br/apresentacao-reflora

plataforma digital

O Programa “Plantas do Brasil: Resga-
te Histórico e Herbário Virtual para 
o Conhecimento e Conservação 

da Flora Brasileira - REFLORA” tem como 
objetivo resgatar e disponibilizar para o 
Brasil e para o mundo imagens e infor-
mações de amostras da flora brasileira 
coletadas até o século XVIII, XIX e XX 
por missões estrangeiras, depositadas 
principalmente no Royal Botanic Gardens 
de Kew (RBGK) da Inglaterra, e Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris 
(MNHN) - França.

O programa coordena-
do pelo Conselho Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia 
(CNPq). Seu objetivo geral 
é contribuir significativa-
mente para o desenvolvi-
mento científico e tecnoló-
gico do Brasil pesquisando, 
recuperando e utilizando 
informações sobre herbá-
rios e disponibilizando es-
sas informações por meio 
do Herbário Virtual auten-
ticado da flora brasileira. O 
Reflora abrange espécimes 
de plantas coletados no 
Brasil nos séculos 18, 19 
e 20 e depositados nos 
herbários das principais 
instituições botânicas da 
Europa e dos EUA. Ele foi desenvolvido 
para ampliar o conhecimento, o uso 
sustentável e a conservação da flora brasi-
leira, verificar a identidade taxonômica de 
todas as amostras estudadas e o status de 
qualquer amostra de tipo nomenclatural 
entre elas, e desenvolver a capacidade de 
estudantes e pesquisadores brasileiros na 
taxonomia de Espécies da flora brasilei-
ra. Isso será extremamente importante 
para a captura efetiva e sustentável dos 
benefícios econômicos e sociais da flora 
singularmente diversa do Brasil. No Bra-
sil, o impacto desse programa vai além 
da produção de pesquisas acadêmicas 
de alta qualidade, com benefícios para a 
política ambiental nacional, a economia e 
o gerenciamento de recursos.

O programa Reflora
O papel de Kew em Reflora
O Royal Botanic Gardens, Kew foi o 
primeiro parceiro internacional a ser 
convidado a participar do Reflora e teve 
um papel fundamental, com os dois 
objetivos de:

Aumentar o acesso a informações 
sobre a diversidade de plantas brasilei-
ras, digitalizando e baseando dados de 
amostras de plantas brasileiras e outros 
materiais depositados em Kew.

Aumentar a capacidade de estudantes 

e pesquisadores brasileiros de fazer uso 
dessas coleções em suas pesquisas, rea-
lizando visitas de estudo a Kew, incluindo 
treinamento e pesquisa conjunta.

Herbário Virtual Reflora
Uma saída importante do Reflora é o 
Herbário Virtual Reflora, que incorpora 
imagens de alta resolução de espécimes 
de herbário capturados no âmbito do 
Reflora e os vincula a uma Lista de 
verificação completa da flora brasileira. 
Esse recurso combinado é hospedado 
pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(JBRJ) e é inovador nos meios pelos 
quais está sendo preenchido: os alunos 
do JBRJ transcrevem dados de rótulos 
de imagens de espécimes brasileiros 
fornecidos por RBG Kew e Muséum 

National d’Histoire Naturelle, Paris, uma 
solução econômica que permite que 
cada um dos parceiros se esforce ao 
máximo enquanto trabalha em estreita 
colaboração. Também é inovador no 
grau de imediatismo com o qual os dados 
apresentados no Herbário Virtual são 
disponibilizados ao público: uma rede 
de mais de 500 cientistas no Brasil e 
no mundo está interagindo diariamente 
com os dados e com as anotações, 
atualizações e as correções feitas nas 

informações das amostras 
estão imediatamente dispo-
níveis para quem consulta o 
Herbário Virtual.

Objetivos
Desenvolva um recurso 
digital de alta qualidade para 
permitir ao Brasil consoli-
dar e compartilhar imagens 
e dados de espécimes de 
plantas coletadas no Brasil 
e depositadas em herbários 
em todo o mundo.
• Ampliar conhecimento, uso 
sustentável e conservação da 
flora brasileira.
• Verificar ou confirmar a 
identidade taxonômica de 
todas as amostras estudadas e 
o status de qualquer amostra 

do tipo nomenclatural entre elas.
• Construir a capacidade de estudantes 
e pesquisadores brasileiros na taxonomia 
de espécies da flora do Brasil.
• Apoiar a captura eficaz e sustentável 
dos benefícios econômicos e sociais da 
flora singularmente diversificada do Brasil.
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Image Oil painting by Marianne North. Butterflies’ Road through Gongo 
Forest, Brazil, Photo A.McRobb Copyright RBG.Kew Digital Image © Board 
of Trustees, RBG Kew
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gestão

Análise de risco político e o agronegócio
Rodolpho Bernabel - ESPM e o email rodolpho.bernabel@espm.br

Q uando se fala em análise de 
risco, os riscos políticos não 
s ã o  o s  q u e  p r i m e i r o  n o s 

vêm à mente. Pensamos em riscos 
f inanceiros, r iscos de engenharia, 
r i scos  ambienta i s ,  entre  outros . 
Contudo, a política é fonte inesgotável 
de riscos aos negócios, embora sua 
finalidade mais nobre seja justamente 
resolver os problemas da sociedade. 

Ocorre que, com boas ou más in-
tenções, propositalmente ou inadverti-
damente, os legisladores e executivos 
dos governos em todos os níveis tomam 
decisões que podem afetar muito negati-
vamente a economia. Um exemplo: a lei 
8.929/1994 instituiu a cédula de produto 
rural, o que é um avanço para as necessi-
dades de financiamento do agronegócio. 
Porém, somente com a lei 13.986/2020 
é que foi instituída a figura do patrimônio 
rural em afetação, permitindo o fracio-
namento da propriedade, a separação 

dos bens relevantes, e a exclusividade 
do patrimônio posto como garantia para 
aquela transação financeira. Isso deverá 
trazer mais liquidez ao financiamento do 
agronegócio, seja pela precificação mais 
precisa, seja pelas melhores garantias 
dadas ao credor.

Não é mais novidade para ninguém 
a importância do agronegócio no PIB 
brasileiro, embora a dimensão de sua 
importância para a segurança alimentar 
mundial ainda seja pouco explorada. O 
que surpreende é saber que ainda pode-
mos dar saltos gigantescos de produtivi-
dades, aliando não só novas tecnologias 
e processos, mas também criando um 
ambiente de negócios mais livre e com 
segurança jurídica. Isso passa necessaria-
mente pela política, no desenvolvimento 
de boas instituições, sobretudo com 
bons marcos regulatórios e um poder 
judiciário que traga estabilidade em vez 
de mais incertezas. 

Se conseguirmos estabelecer um 
mercado livre de amarras regulatórias e 
judiciais retrógradas e facilitarmos inves-
timentos internos e estrangeiros na pro-
dução, escoamento e comercialização 
dos produtos agropecuários, teremos 
todas as condições para nos tornarmos 
isoladamente o maior produtor e ex-
portador de alimentos do mundo. E isso 
beneficiará não somente o setor agrope-
cuário brasileiro, mas toda a economia 
nacional, com imensas externalidades 
positivas para todo o mundo. 

Resta atuarmos mais fortemente 
junto aos formuladores da política no 
Brasil, em todos os Poderes, em todos 
os níveis federativos. Precisamos ser 
atores mais propositivos de políticas 
públicas e de legislações e menos meros 
receptores do que é gestado nas dife-
rentes esferas de poder. E isso requer 
disposição, coordenação, transparência 
e efetividade.
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Dr. Planta, o profissional 
por detrás do personagem
Antonio Bliska Jr, editor da Revista Plasticultura. 

N esta edição a Revista Plasticultura 
traz aos seus leitores um exem-
plo de profissional que nasceu e 

convive com o agronegócio, atuando em 
uma das pontas da cadeia e seguindo os 
passos das mudanças do mercado e das 
tecnologias para continuar atendendo o 
consumidor final, aonde quer que ele 
esteja. Márcio Aleandre, também conhe-
cido por Dr. Planta, é nosso entrevistado 
nesta edição.

 Sua formação profissional é em Ad-
ministração de empresas, pela Univer-
sidade Mackenzie, em 1994. Também 
é pós graduado em Finanças, Pela Faap 
– Fundação Armando Álvares Penteado, 
em 1996. Mas sua carreira profissional 

empresário rural

começou bem ates, como logo vere-
mos. Atualmente, de volta ao “banco da 
escola”, estuda na Faagroh – Faculdade 
de Agronegócios de Holambra , no curso 
de Agronomia.

Também conheceu outras culturas e 
realidades ao fazer Intercâmbio Cultural 
nos Estados Unidos (Beloit, Wisconsin), 
em 1987/1988 e visitas em feiras e gar-
dens na Europa. 

 
Como foi o início da sua carreira 
profissional?
Iniciei minha carreira em 1984, na Agro-
dora, com 14 anos, passando por quase 
todas as áreas da empresa, entre elas, 
pacote, cobrança de duplicatas (muito 

comum à época), atendente, auxiliar de 
almoxarifado, comprador, gerente de 
loja, diretor financeiro, diretor comercial, 
entre outras atividades. Com 25 anos, 
em 1995, fui trabalhar como gerente 
administrativo financeiro, na empresa 
Sofá e Cia, durante 2 anos, retornando 
posteriormente à Agrodora. Meu pai 
sempre dizia que para ser um bom 
dono você precisa ser um excelente 
funcionário. Em 1999, fundei a empresa 
VF Consultores e Associados, nome 
dado em homenagem aos meus filhos 
gêmeos, Victor e Fernanda, empresa que 
prestava consultoria para o segmento 
de pet shop, até então pouco difundido 
no Brasil. Em 2001, assumi a loja Agro-
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dora da Rua da Consolação, tradicional 
ponto de comercialização de sementes, 
bulbos, inseticidas, defensivos agrícolas, 
implementos agrícolas, fertilizantes, api-
cultura, enfim, uma loja completa para 
o chacareiro, sitiante, fazendeiro e os 
apreciadores de jardinagem doméstica, 
fundada em 1965. Nesse período, tive a 
ideia, depois de voltar de uma viagem aos 
Estados Unidos, de produzir vaso de trigo, 
comercialmente conhecido por clorofila. 
Em 2014, já comercializava minha pro-
dução em várias “pet shops”, dentre elas 
a Cobasi. Depois de mais de 1 ano, sem 
nenhum sucesso para apresentar meus 
produtos à Pet Center Marginal, na época 
com 27 lojas no Brasil, decidi enviar e-mail 

para o presidente, Sergio Zimerman, 
alegando que nunca tive a oportunidade 
de ser atendido pela empresa. Para minha 
surpresa, no dia seguinte, tive retorno do 
e-mail, agendando data e horário para ser 
atendido. Fiquei muito feliz e compareci 
na data marcada sendo recepcionado pelo 
próprio Sergio Zimerman. Como nada 
é por acaso, recebi uma proposta para 
fazer consultoria e implementar toda a 
área garden da Cia. Atualmente, a marca 
comercial chama-se Petz, atualmente 
com 108 lojas em 14 Estados. Em 2016, 
rescindimos o contrato de consultoria e 
me tornei gerente comercial, responsável 
pela área garden da Cia.

 
Explique um pouco mais essa sua 
ligação com o mundo rural? 
A Agrodora Imp. e Exp. Ltda, foi fun-
dada em 1927, pelo meu avô, Adelino 
Alexandre, imigrante português. Nasci, 
praticamente respirando flores e plantas, 
minha família foi pioneira no ramo de 
floriculturas, considerada a primeira flori-
cultura do Brasil. Sempre estive inserido 
no mercado de agronegócios, hoje tenho 
produção de trigo em vaso (clorofila), 
Catnip (nepeta cataria), milho de pipoca, 
todos relacionados ao mercado pet, além 
da samambaia de sol na cuia 21, atual-
mente adiministrada por minha esposa.

 

Como nasceu o Dr. Planta? 
Dr. Planta é um projeto que nasceu por 
acaso. Minha ideia , quando fui contratado 
pela Petz,  era fazer eventos disseminando 
conhecimento e despertando nas pessoas 
o prazer em mexer com as plantas. Inicial-
mente, pelo meu contato com os empresá-
rios rurais da região de Holambra, era levar 
especialistas das mais diversas variedades 
de plantas e flores para fazer workshop 
nas lojas Petz. O diretor da Petz, Luciano 
Sessim, conversou comigo e disse:  você é 
o Dr. Planta, vamos fazer um projeto piloto 
e ver o que vai dar. Deu certo!

 
Qual o perfil do público que vc atende? 
Na Petz, comercializamos plantas, flores, 
sementes, substratos, vasos, ferramentas, 
acessórios em geral voltado para o consu-
mo doméstico. Atendemos o consumidor 
final e atacadistas, atualmente com 108 
Lojas pelo Brasil.

 
A pandemia e o isolamento au-
mentaram a demanda por informa-
ções pelo público doméstico?  Há um 
crescimento, parodiando as hortas 
domésticas, do “house farming”?
Sem dúvida nenhuma! Tivemos um 
aumento significativo, principalmente no 
canal de Omnichannel, com a pandemia, 
lojas fechadas e as pessoas confinadas em 
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empresário rural

casa, tivemos um “boom” de crescimento 
no setor de jardinagem, as rede sociais 
também ajudaram muito, foram funda-
mentais para despertar no consumidor 
o interesse de fazer sua própria horta, 
produzir e consumir seu próprio alimen-
to. Posso afirmar que a procura por essa 
categoria teve aumento de mais de 50%, 
além de ser uma terapia em tempos tão 
difíceis de isolamento social.

 
E qual a motivação de cursar 
agronomia?  
Minha formação é na área de adminis-
tração de empresas, sou pós graduado 
em finanças. Com o projeto Dr. Planta, 
que tomou uma proporção que eu não 
esperava, senti falta de ter o diploma re-
lacionado a área de agronomia. Mesmo 
trabalhando minha vida inteira na área, 
senti a necessidade de me aprofundar, 
até porque tenho uma identificação pes-
soal com a área. Neste ano, completo 
50 anos, é preciso gostar muito e ter 
objetivos claros. E adquirir conhecimento 
nunca é demais.

 

Com os novos conhecimentos, 
veem novas idéias de atuação e 
crescimento profissional?
Sem dúvida, tenho projetos importantes 
na área, para serem implementados no 
próximo ano.

 
Como o mundo “urbano” enxerga 
o mundo rural?
Sempre morei em São Paulo, hoje moro 
em Holambra. A visão do mundo urbano 
com relação ao rural é completamente 
“míope”. Holambra e região são cidades 
que vivem do segmento de flores e plan-
tas e tenho certeza de que as pessoas não 
têm idéia da tecnologia de ponta empre-
gada nas estufas , do alto investimento e 
do empenho em se obter produtos de 
extrema qualidade.

 
Na sua opinião, qual a perspectiva 
do “urban farming” no Brasil?
Acho que teremos um grande crescimen-
to nos próximos anos, tendo em vista o 
aumento populacional e sua concentração 
em grandes centros urbanos, o abaste-

A ORIGEM DA DORA 
FLORICULTURA
A origem da Dora Floricultura com 
a sra. Maria Augusta Alexandre. 
Nasceu em Funchal (Ilha da Madeira, 
Portugal) em 4 de abril de 1913. Aos 
9 anos foi morar no interior de São 
Paulo com a família, onde trabalhou 
em fazenda de café. Em 1927 o pai 
arrendou uma chácara na capital para 
plantio de flores e verduras. Após 
o casamento continuou o cultivo 
de flores, comercializadas por seu 
marido, criador da primeira banca de 
flores da cidade. Parou de trabalhar 
em 1983, deixando os negócios com 
os dois filhos

cimento de alimentos em quantidade e 
qualidade é de suma importância, desta 
forma a tendência é de desenvolvimento 
de pequenos centros para produção e 
comercialização, visando redução de 
logística e um produto mais fresco para 
o consumidor.

 
Faça um paralelo, como comu-
nicador, de falar ao público leigo 
urbano com a necessidade de levar 
informações técnicas ao empresário 
rural no campo.
A comunicação deve ser feita da maneira 
mais simples possível, explicando os 
conceitos, processos e procedimentos 
adotados independentemente do grau 
de conhecimento. Com a restrição de 
espaço em grandes centros urbanos e a 
correria de uma vida tumultuada e estres-
sante, mais e mais as pessoas sentem a 
necessidade de se aproximar da nature-
za, interagir com a terra em um mundo 
mais natural e orgânico. Desta forma, ao 
mesmo tempo que o público leigo urba-
no tem a necessidade de conhecimento 
básico, devo repassar as informações do 
empresário rural de forma prática para 
despertar interesse e a interação em todas 
as partes envolvidas.
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arte verde

SABOR DE CACAU
Dimensões: 40cmx 40cm, Ano: 2009

ARTISTA: VALÉRIA VIDIGAL

Nascida em Viçosa, interior de Minas Gerais, 
Valéria pintava marinhas, casarios, naturezas 
mortas e também utilizava o café como elemen-
to. Valéria formou-se em Economia Doméstica, 
na Universidade Federal de Viçosa (MG), onde 
conheceu Gianno Brito, engenheiro agrônomo, 
também de tradicional família de cafeicultores, 
com quem veio a se casar, mudando-se para 
Vitória da Conquista (BA) em 1992. A artista 
abriu uma galeria de arte e escola de pintura, 
foi colaboradora de rádio, televisão e jornalista. 
Como marchant durante oito anos e professora 
de pintura durante 15 anos, a artista adquiriu 
mais maturidade e segurança. Em janeiro de 
2003, a artista decide assumir como tema unica-
mente o café. A partir daí, com este direciona-
mento temático, Valéria tem obtido efeitos cada 
vez mais apurados. Contato com a artista pelo 
www.valeriavidigal.com.br
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A
romáticas, delicadas, belas e 
saborosas. As flores comestíveis 
dão um toque especial para os 
pratos. Da entrada à sobreme-
sa, passando pelos drinques, 

elas estão conquistando diversos chefs, 
especialmente na alta gastronomia, e já 
são uma opção rentável para empresá-
rios rurais, sobretudo os pequenos que 
podem agregar o cultivo destas plantas 
com hortaliças, frutas e flores de corte. 
Entre elas estão lírio do brejo, capuchinha 
e amor-perfeito. Muitas classificadas erro-
neamente como mato ou praga, mas, na 
verdade, fazem parte do grupo de plantas 
alimentícias não-convencionais (PANCs). 

As flores comestíveis podem ter origem 
em diferentes plantas: ervas medicinais e 
aromáticas (alecrim, cebolinha, manjeri-
cão e nirá), hortaliças (brócolis e couve-
-flor), espécies arbóreas (ipê-amarelo), 
frutíferas (laranja e outros citros) e plantas 
ornamentais (amor-perfeito, beijinho, 
capuchinha, dália, rosas), como descreve 
a publicação Flores Comestíveis (Epamig). 

Com durabilidade média de uma sema-
na após a colheita, estas plantas são uma 
boa opção de cultivo para empresários ru-
rais que trabalham próximos aos grandes 
centros urbanos, como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, ou para aqueles 

que estão localizados em áreas turísticas, 
afirma a agrônoma Izabel Cristina dos 
Santos, pesquisadora da Epamig e inte-
grante do projeto de pesquisa “Produção 
de Flores Comestíveis em Sistema Agroe-
cológico: diversificação da produção e da 
renda na agricultura familiar”. 

Em São João Del-Rei, a pequena em-
presária rural Maura Taroco cultiva 14 
variedades de flores comestíveis com sua 
família. “Estamos trabalhando com estas 
plantas há dois anos. O primeiro foi de 
experiência. Já o segundo, foi quando 
começamos a produzir comercialmente”, 
conta. 

A região, composta por cidades colo-
niais, atrai muitos turistas e, sendo assim, 
possui restaurantes de alta qualidade, o 
que garante a demanda pelas plantas. 
A procura aumenta durante eventos 
culturais para atrair visitantes. O principal 
deles acontece em agosto: é o Festival 
de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, 
realizado a cerca de 10 km de São João 
Del-Rei. Nele, os cozinheiros da cidade 
sempre contam com as flores produzidas 
por Maura para dar um toque especial em 
seus pratos. 

A ideia de cultivar plantas como onze-
-horas, capuchinha, boca-de-leão -- al-
gumas variedades que fazem parte dos 

BELEZA NO PRATO, 
RENDA NO CAMPO
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canteiros e jardins da floricultora --, veio 
para complementar a renda da família, 
pioneira na produção de flores de corte 
no município mineiro. Logo, toda a estru-
tura estava pronta, como a estufa de 40 
m², o que reduziu muito o investimento 
inicial. A floricultora investiu menos de 
R$500,00 apenas, utilizados para compra 
de sementes. A experiência no manejo 
de flores ornamentais de corte também 
colaborou para o sucesso da produção. 

Cultivo protegido
No início, Maura optou em cultivar as va-
riedades fora da estufa. Porém, percebeu 
que poderia maximizar sua produção no 
cultivo protegido, tirando vantagens das 
variáveis passíveis de serem controladas, 
como luz e clima. Em experimentos con-
duzidos pela Epamig, o cultivo protegido 
também foi essencial para minimizar o 
ataque de pragas, registrado nos cultivos 
realizados a céu aberto. “Como obser-
vação geral, pode-se dizer que o cultivo 
protegido aumentou a qualidade e a vida 
útil das flores, em comparação ao cultivo 
a céu aberto, especialmente no período 
chuvoso”, explica Izabel, da Epamig. 

A floricultora Maura busca ainda reduzir 
gastos com o reaproveitamento de ma-
teriais, como as bandejas de cultivo, que 

FLORES COMESTÍVEIS SÃO OPÇÃO PARA AUMENTAR 
A RENDA DE EMPRESÁRIOS RURAIS QUE JÁ ATUAM EM 
OUTRAS CULTURAS AGRÍCOLAS; EM ALTA NA GASTRONOMIA, 
PRODUTOS TÊM MAIS SAÍDA EM GRANDES CENTROS URBANOS
Jeferson Batista
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são feitas de pneus. Em menos de dois 
anos, ela já consegue fazer suas próprias 
sementes e garante que são de boa 
qualidade. A incidência de pragas é baixa. 

Perto de um grande centro
Na região metropolitana de Belo Ho-
rizonte, desde 1991, as irmãs Graziela 
e Renata Selmi Dei Falci cultivam ervas 
aromáticas e flores comestíveis. Além das 
variedades que estão em alta no mercado, 
como capuchinha, amor-perfeito e beijo, 
elas têm no portfólio as flores das ervas 
de tomilho, manjericão e cebolinha, bem 

capa

mais delicadas que as primeiras. Em três 
hectares de produção, as plantas estão 
divididas entre cultivo protegido e céu 
aberto, a depender das necessidades de 
cada variedade. 

“Tentamos aproveitar o máximo da 
nossa área. Temos cultivo protegido, utili-
zamos as sombras das árvores, plantamos 
próximo ao riacho. Depende da planta e 
da estação. Nosso cultivo é rotacional”, 
comenta Graziela, que, como a produtora 
de São João Del-Rei, também produz 
suas próprias mudas e sementes. 

Além dos restaurantes da capital minei-

Capuchinha produção de Maura Taroco
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“Tentamos aproveitar o 
máximo da nossa área. 

Temos cultivo protegido, 
utilizamos as sombras 

das árvores, plantamos 
próximo ao riacho. 
Depende da planta 

e da estação. Nosso 
cultivo é rotacional (...) 
“a agroecologia deve 

ser a base do sistema 
de produção das flores 

comestíveis, pois são 
produtos consumidos 

in natura, não podendo 
estar contaminados com 
resíduos de agrotóxicos”
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ra, Graziela comercializa sua produção 
em pontos de venda especializados em 
produtos orgânicos ou gourmets. Ela 
afirma que sempre realizou o cultivo sem 
o uso de agrotóxicos, marca pela qual é 
conhecida na região.

Produtos orgânicos
A expansão do mercado orgânico, que 
faturou R$4 bilhões em 2018, segundo 
o Conselho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável, tem dado mais 
visibilidade para as flores comestíveis 
orgânicas. Neste ramo, nenhum tipo 
de agrotóxico é tolerado. Como afirma 
estudo da Epamig, existe cada vez mais 
interesse por parte da gastronomia em 
produtos naturais e locais, como as pancs. 
Não existem ainda, porém, dados espe-
cíficos sobre a produção e consumo de 
flores comestíveis. 

Regulamentar o cultivo orgânico e 
agroecológico pode abrir portas neste 
mercado. Graziela viu que as vendas 
estavam crescendo para além dos seus 
conhecidos e buscou uma certificadora 
para atestar sua produção orgânica. “O 
processo para conseguir a certificação 
foi relativamente fácil pois já seguíamos 
praticamente todas as normas. Estamos 
certificados desde 1995”, diz a empre-

sária, que completa: “a credibilidade do 
boca-a-boca passou para a certificação”. 

Para Izabel, “a agroecologia deve ser a 
base do sistema de produção das flores 
comestíveis, pois são produtos consumi-
dos in natura, não podendo estar conta-
minados com resíduos de agrotóxicos”. 
A pesquisadora acrescenta ainda que 
práticas como adubação verde, com-
postagem, rotação de culturas, cultivo 
consorciado devem ser priorizadas, pois 
são ideais na agroecologia. 

Treinamento e rentabilidade
A empresária rural belorizontina afirma 
que este mercado garante “rentabilida-
de suficiente para se desenvolver”. O 
volume de trabalho manual, contudo, é 
muito grande. Segundo ela, é preciso ser 
detalhista e ter muito cuidado, já que as 
flores são sensíveis. Com isso, a mão-de-
-obra da propriedade, composta por 11 
funcionários, precisa passar por constante 
treinamento.

 Maura, por sua vez, observa que é 
preciso muita atenção na hora de realizar 
os manejos e a colheita porque as plantas 
são delicadas. Ela garante que consegue 
complementar a renda da propriedade 
com as flores comestíveis, disponíveis 
durante todo o ano para os compradores. 

DICAS PARA QUEM 
QUER CULTIVAR FLORES 
COMESTÍVEIS 
• Instale o cultivo de flores comestíveis 
distante de fontes de contaminação 
química ou poeira; 
• Realize análises periódicas na água 
utilizada para irrigação para verificar 
possível ocorrência de contaminação; 
• Acredite na agroecologia e faça cursos 
sobre a temática. Extensionistas rurais 
especializados no assunto podem ajudar;
• Faça parcerias com restaurantes, bu-
ffets e pontos de vendas. Procure chefs 
de sua região e veja se eles têm interes-
se neste tipo de produto. Garanta que 
você terá demanda;
• Diversifique sempre. Cultive diferen-
tes variedades de flores comestíveis e 
fique atento às mudanças do mercado; 
• Quando possível, busque uma 
certificação orgânica/agroecológica. O 
selo poderá abrir mercado para a sua 
produção; 
• Alie a produção de hortaliças ou flores 
de corte ao cultivo de flores comestí-
veis. A estrutura de estufa, por exemplo, 
e a experiência podem ser determinan-
tes para o sucesso. 

Com informações da Epamig

Ceviche de caju e flores comestíveis
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Em seu sítio, ela trabalha com quatro 
integrantes da família mais um funcionário. 

Em Belo Horizonte, o maço com 
dez flores de amor-perfeito é vendido a 
R$6,00 para os restaurantes. Já em São 
João Del-Rei, uma bandeja composta por 
30 unidades de diferentes variedades é 
vendida por R$25,00. 

Cuidados no manejo
Apesar dos cuidados e delicadeza, as duas 
agricultoras afirmam que os manejos não 
são complexos. A principal recomenda-
ção é entender exatamente a necessidade 
e as características de cada variedade. 
A capuchinha, por exemplo, uma das 
queridinhas dos chefs, precisa receber 
diariamente ao menos quatro horas de 
luz direta. O solo tem que ser úmido, mas 

AGRICULTORA CRIA 
REFRIGERANTE DE 
HIBISCO EM SC
A agricultura Zenaide Mrotskoski, 
de Criciúma (SC), transformou em 
refrigerante o amargo chá de hibisco. 
A bebida de fermentação natural, 
que já era feita com laranja, mara-
cujá e bergamota na propriedade 
da família Mrotskoski, foi adaptada 
para o chá do hibisco. O resultado 
foi uma bebida agradável para o pa-
ladar. Apesar de não comercializar o 
refrigerante, Zenaide não descarta a 
ideia de que ele pode virar fonte de 
renda extra. Ela destaca as qualidades 
da bebida: “A cor chama muito a 
atenção, fica lindo. E a quantidade de 
açúcar utilizada é muito menor nesse 
refrigerante em comparação com 
a quantidade utilizada no artificial”.

Fonte: Epagri

PARA SABER MAIS: 
A Cartilha Flores Comestíveis, da 
Epamig, traz muitas informações aos 
interessados em começar o cultivo. 
Baixe gratuitamente em www.
epamig.br/download/cartilha-flores-
comestiveis. Para entrar em contato 
com a Epamig, em São João Del-
Rei, ligue (32)3379-4983 ou envie 
um email para cern@epamig.br

capa

Jardim Comestível EPAMIG São João del-Rei
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é preciso ficar atento, pois o excesso de 
água pode trazer fungos. 

As ervas daninhas precisam ficar distan-
tes. Muitos agricultores as retiram com 
as próprias mãos ou com ferramentas 
pequenas para não machucar as plantas. 
Se tudo correr bem, em 50 dias ela co-
meça a produzir. Nas mesmas condições 
é possível produzir o amor-perfeito, outra 
variedade em alta. Para Izabel, da Epamig, 
observando as necessidades fisiológicas, 
é possível produzir em qualquer região.

Nas duas propriedades, as flores 
comestíveis ainda agregam valor à 
produção por meio do turismo rural, 
recebendo turistas, estudantes de gas-
tronomia, chefs e alunos de escolas para 
visitas, atividades que também dão mais 
visibilidade ao negócio. 

Bandeja 
com flores 

comestíveis

Fo
to

: M
au

ra
 T

ar
oc

o



 Revista Plasticultura • Ciência Agrícola para o produtor rural • 17

Fo
to

: I
za

be
l C

ris
tin

a 
do

s 
S

an
to

s



18 • Revista Plasticultura • revistaplasticultura.com.br

ambiente

Mudanças climáticas podem afetar 
a segunda safra de milho no Brasil
Elton Alisson, Agência FAPESP

nos podem ter na produção agrícola 
do país, os relacionados às mudanças 
climáticas foram os que produziram os 
maiores efeitos”, disse Mateus Batistella, 
pesquisador do Nepam-Unicamp e da 
Embrapa Informática Agropecuária. Em 
colaboração com pesquisadores dos 
Estados Unidos, Reino Unido e China, 
os pesquisadores do Nepam formaram 
um consórcio de pesquisa, batizado de 
“Consórcio Telecoupling”, com o obje-
tivo de estudar como interações socio-
econômicas e ambientais entre sistemas 
naturais e humanos acoplados, como é o 
caso dos processos de produção e fluxo 
de commodities agrícolas, podem afetar 
a segurança alimentar e a dinâmica de 
uso da terra.

A s mudanças climáticas repre-
sentam uma séria ameaça para 
que o agronegócio brasileiro 

mantenha os atuais níveis de produ-
tividade e a liderança da exportação 
de commodities agrícolas. Eventos ex-
tremos de seca em regiões onde está 
concentrada a produção agropecuária 
no país, causados pelo aquecimento 
global, podem afetar, por exemplo, 
a segunda safra de milho, conhecida 
como “safrinha”, que ocorre de ja-
neiro a abril na região Centro-Sul do 
país, após a safra de verão.

As conclusões são de um estudo lide-
rado por pesquisadores do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) 
da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) que integram um projeto (bit.
ly/3eb5P7J) apoiado pela FAPESP no âm-
bito de um acordo de cooperação com o 
Belmont Forum.

Alguns dos resultados do trabalho foram 
apresentados durante o seminário on-line 
“ Impactos das mudanças climáticas na 
sociedade brasileira – A ciência focada 
em soluções produzidas pela cooperação 
FAPESP-Belmont Forum”, realizado no dia 
16 de junho pela Fundação em parceria 
com o consórcio que reúne algumas 
das principais agências financiadoras de 
projetos de pesquisa sobre mudanças 
ambientais no mundo.

“Dentre todos os cenários que ro-
damos para estimar os impactos que 
diferentes processos biofísicos e huma-
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Para isso, desenvolveram modelos que 
representam o comércio internacional 
de commodities</em> agrícolas, es-
pecialmente soja e milho, entre países 
produtores – como é o caso do Brasil e 
dos Estados Unidos – e importadores, 
como a China, além de cenários para 
estimar os efeitos de processos socioeco-
nômicos e ambientais em escalas nacional 
e internacional. No caso do Brasil o foco 
foi em 10 estados da região Centro-Sul, 
responsáveis pela produção de mais de 
80% da soja e do milho cultivados no 
país, como Mato Grosso.

As projeções de mudanças na pre-
cipitação e na temperatura na região, 
elaboradas com base nos cenários RCP 
4.5 e RCP 8.5 da Plataforma Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC), indicaram impacto na segunda 
safra de milho.

“Eventos extremos de seca repre-
sentam um risco importante para a 
manutenção de um ciclo bem-sucedido 
da agricultura brasileira. Para diminuir 
essa vulnerabilidade, instituições de 
pesquisa, como a Embrapa, estão se 
dedicando a desenvolver variedades 
de milho mais tolerantes à seca, por 
exemplo”, disse Batistella.

Dependência externa
Além de processos ambientais, os pes-
quisadores simularam os efeitos colaterais 
do comércio internacional no fluxo de 
<em>commodities</em> agrícolas. 
Uma das situações analisadas foi a dimi-
nuição da oferta de fertilizantes, especial-
mente de potássio, para o Brasil. O país 
importa atualmente 85% do potássio que 
utiliza de apenas quatro países: Canadá, 
Rússia, Belarus e Alemanha. Se ocorrer 
uma diminuição significativa da exportação 
desse fertilizante pode haver impacto 
na produção brasileira de commodities 
agrícolas, estimaram os pesquisadores.

“É importante que o Brasil busque fon-
tes alternativas de potássio para diminuir 
a dependência externa desse insumo”, 
afirmou Batistella.

As exportações de soja também estão 
altamente concentradas em um único 
país, apontou o pesquisador. Atualmen-

te, 75% das exportações brasileiras des-
sa commodity agrícola são destinadas 
para a China, que transformou áreas 
anteriormente voltadas ao cultivo da 
soja em regiões como a província de 
Heilongjiang, no nordeste do país, em 
lavouras de milho e de arroz irrigado. 
Essa decisão resultou em aumento da 
demanda por fertilizantes nitrogenados 
pela China e, consequentemente, no 
aumento dos impactos ambientais pelo 
uso desses agrotóxicos no país, ponde-
rou Batistella. “Isso ilustra os efeitos dos 
teleacoplamentos em longas distâncias, 
como são os processos de produção e 
fluxo de commodities agrícolas”, disse 
o pesquisador.

Foco em soluções
Durante o evento on-line também foram 
discutidas outras iniciativas de pesquisas 
sobre mudanças climáticas voltadas a 
soluções para a sociedade, baseadas em 
ciência, realizadas no âmbito da coope-
ração FAPESP-Belmont Forum.

Por meio do acordo, a FAPESP lançou 
13 chamadas em parceria com agências 
congêneres de outros países e apoiou 31 
projetos, alguns deles liderados por pes-
quisadores vinculados a universidades e 
instituições de pesquisa no Estado de São 
Paulo, disse Reynaldo Victória, pesquisa-
dor aposentado do Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura da Universidade 
de São Paulo (Cena-USP).

“A cada um euro colocado pela FAPESP 
nos projetos do Belmont Forum, outras 
agências aportaram mais 35. Até o final de 
2019 os recursos totalizaram mais de 90 
milhões de euros”, disse Victória, mem-
bro da coordenação do Programa FAPESP 
de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas 
Globais e um dos representantes da 
Fundação no Belmont Forum. Em comum 
os projetos apoiados pelo consórcio são 
interdisciplinares e transnacionais e têm 
a participação de cientistas de diversas 
áreas em colaboração com represen-
tantes da sociedade civil e formuladores 
de políticas públicas para desenvolver e 
implementar em conjunto as soluções, 
destacou Erica Key, diretora executiva do 
Belmont Forum.

“Nos últimos 10 anos, tivemos 18 
chamadas globais e a FAPESP participou 
da maioria delas, financiando projetos 
de alta relevância. Esperamos continuar 
colaborando com a FAPESP para con-
tinuar construindo uma comunidade 
multidisciplinar de pesquisa de modo a 
transformar políticas em ações em áreas 
estratégicas, como segurança alimentar 
e hídrica, biodiversidade, vulnerabilidade 
costeira, climática e de saúde”, disse. Os 
participantes do encontro ressaltaram 
que, além da epidemia da COVID-19, 
o mundo enfrenta hoje as crises das 
mudanças climáticas e da perda da biodi-
versidade e que as três crises requerem 
soluções interdisciplinares e voltadas para 
políticas públicas.

“Hoje, todas as atenções estão volta-
das para a COVID-19 e seus impactos, 
como deve ser. Mas, quando olharmos 
retrospectivamente, terá sido um evento 
pontual na história. Por outro lado, se 
olharmos na mesma perspectiva para o 
assunto das mudanças climáticas, elas não 
apenas continuarão presentes como, infe-
lizmente, terão se acentuado e causarão 
impactos muito maiores, inclusive porque 
seriam ampliados ao longo de um tempo 
muito maior”, disse Luiz Eugênio Mello, 
diretor científico da FAPESP.

“Dentre todos os 
cenários que rodamos 
para estimar os 
impactos que diferentes 
processos biofísicos e 
humanos podem ter na 
produção agrícola do 
país, os relacionados 
às mudanças climáticas 
foram os que produziram 
os maiores efeitos”
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logística

Logística no agronegócio: entenda como pode 
ser um diferencial competitivo para o setor
Ana Beatriz

Nos últimos anos, a logística no 
agronegócio se firmou como um 
diferencial competitivo de peso 

para o setor. Ela vem auxiliando gestores 
e empresários na promoção da melhoria 
contínua da cadeia de produção, permi-
tindo que os negócios conquistem um 
lugar de destaque perante a concorrência.

Na busca pela consolidação dessa reali-
dade, as empresas precisam desenvolver 
um olhar abrangente e estratégico sobre 
os processos logísticos, visando a integra-
ção das ações, a redução de custos e o 
aumento da produtividade.

Para que você possa se atualizar e en-
tender como as operações logísticas po-
dem ajudar os protagonistas do agrone-
gócio a alcançarem o topo do mercado, 
preparamos este texto especial. Confira 
e esclareça as suas dúvidas!

A abrangência dos 
processos logísticos
Embora muitos gestores ainda mante-
nham o foco no transporte de cargas, 

se tornando um diferencial competitivo 
para as empresas, precisamos exercitar 
o olhar estratégico para enumerar os 
fatores práticos que tornam essa reali-
dade possível. 

Um olhar estratégico sobre a 
logística no agronegócio
Quando se pensa em posicionamento 
estratégico em logística no agronegócio, o 
ponto de partida para uma análise segura 
precisa estar na compreensão de diferen-
tes questões. É preciso ter conhecimento 
tanto das necessidades das empresas 
quanto dos desafios e das oportunidades 
do setor agrícola e pecuário.

A logística é um dos principais compo-
nentes desse cenário. Ela é responsável 
por fazer com que legumes, verduras, 
frutas, carnes e tantos outros produtos 
essenciais cheguem à mesa das pessoas 
de forma ágil e com todas as suas pro-
priedades preservadas.

É preciso alinhar a rotina de atividades 
logísticas no sentido de permitir que as 

a logística abrange muitos processos, 
tais como o planejamento estratégico, 
a armazenagem, a gestão de estoque, o 
monitoramento de cargas e tantos outros.

Cada um deles atua como elo indispen-
sável de uma corrente estruturada para 
oferecer o suporte necessário ao longo de 
toda a cadeia produtiva, permitindo que 
os produtos e serviços sejam levados das 
prateleiras do estoque até as mãos dos 
consumidores.

Além de se conectarem entre si, os 
processos logísticos estão integrados a 
todas as áreas das empresas, contribuindo 
para a otimização de resultados — inde-
pendentemente do porte da organização 
ou do seu segmento de atuação.

Mesmo ao considerar o transporte 
de cargas em si, é preciso lembrar que 
existem diferentes tipos de cargas, com 
características essenciais que determinam 
o modo como as operações de armaze-
nagem e distribuição devem ser feitas.

No entanto, ao analisarmos a logística 
no agronegócio e a forma como ela vem 
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empresas alcancem os melhores resulta-
dos possíveis com maior economia de re-
cursos, sejam eles materiais ou imateriais.

Desse modo, para implementar a 
logística no agronegócio a partir de uma 
perspectiva estratégica, fazendo dela um 
diferencial competitivo de peso, é funda-
mental integrar três processos essenciais: 
a logística de suprimentos, o apoio à 
produção agropecuária e a distribuição.

Quando essas três áreas atuam de 
maneira coordenada, as empresas podem 
otimizar a gestão logística. Elas fazem 
com que a cadeia de produção alcance 
níveis elevados de qualidade em todos 
os produtos e garantem melhores resul-
tados para o negócio em curto, médio e 
longo prazo.

Para entender melhor esse contexto, 
falaremos sobre cada um desses proces-
sos de maneira mais detalhada. Continue 
a leitura para saber como eles podem 
melhorar a realidade da sua empresa.

Logística de suprimentos
Um dos maiores desafios do agronegócio 
é fazer a gestão dos insumos necessários 
para a produção agrícola e agropecuária, 
de modo a promover a eficiência e a 
economia de recursos.

Sendo assim, o principal objetivo da 
logística de suprimentos é reduzir os 
custos de produção e comercialização, 
considerando desde as cargas que serão 
transportadas até os prazos exigidos pelas 

empresas agropecuárias para manter a 
produtividade em alta.

Trata-se do ciclo permanente de plane-
jamento, execução, controle da armaze-
nagem e movimentação dos suprimentos 
dos fornecedores até os seus clientes, 
com foco na consolidação de condições 
ideais para que os negócios possam aten-
der às demandas do mercado.

Logística de apoio à 
produção agropecuária
Diante das exigências do mercado atual, 
o controle de estoque e a rotatividade de 
produtos são processos essenciais para 
permitir que as empresas aproveitem 
todas as oportunidades de negócio sem 
sofrerem prejuízos com a sobra ou com 
a falta de itens.

Então, a logística de apoio à produção 
agropecuária busca alinhar as operações 
de armazenagem para garantir a dispo-
nibilidade ideal de produtos em todas as 
épocas do ano.

Para que tal objetivo seja possível, o 
investimento em softwares de gestão 
e demais ferramentas tecnológicas de-
senvolvidas especialmente para o setor 
logístico torna-se um imperativo para 
as empresas que querem alcançar os 
melhores resultados.

Logística de distribuição
No agronegócio, as operações de 
transporte e entrega dos produtos estão 

sujeitas a necessidades muito específicas, 
tais como a perecibilidade, a fragilidade e 
a sazonalidade da colheita, entre outros.

Por isso, a logística de distribuição deve 
ser capaz de promover as condições 
ideais de armazenamento, com atenção 
para fatores como a temperatura dos am-
bientes, a umidade do ar e as embalagens 
utilizadas no manejo.

Dessa forma, contar com a parceria de 
transportadoras que ofereçam soluções 
específicas para os produtos agropecuá-
rios pode fazer toda a diferença na hora 
de realizar entregas com qualidade e 
dentro do prazo estabelecido.

Concluindo esses pontos, fica claro 
que, para integrar todos os processos de 
logística de suprimentos, apoio à produ-
ção agropecuária e distribuição, é preciso 
buscar constantemente a atualização das 
práticas. Isso pode ser feito por meio 
do estudo das principais tendências em 
logística e transporte de cargas.

Com essa postura, fica mais fácil pa-
dronizar as práticas do negócio e criar 
uma rotina de operações focada no 
emprego qualificado da tecnologia, na 
solução de problemas e no combate aos 
gargalos logísticos.

Da mesma maneira, é importante 
acompanhar os principais eventos e par-
ticipar de fóruns e grupos de discussão, 
nos quais é possível conhecer a atuação 
de várias empresas do setor e fazer com-
parações construtivas entre as expertises.
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Pesquisa revela percepção dos consumidores 
brasileiros sobre rotulagem nutricional de alimentos
Cientistas avaliaram com consumidores quais esquemas de rotulagem 
são mais eficazes para informar a composição dos alimentos
Aline Bastos (MTb 31.779/RJ) - Embrapa Agroindústria de Alimentos

mercado

Semáforo, lupa, círculo, triângulo e 
octógono, pretos ou coloridos. Os 
alertas nutricionais frontais em ali-

mentos industrializados foram implemen-
tados em vários países do mundo e estão 
prestes a serem adotados no Brasil. Para 
subsidiar a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) no processo de revisão 
do marco regulatório de rotulagem nutri-
cional, uma equipe de cientistas realizou 
uma pesquisa com o público brasileiro. 
O trabalho foi feito pela Embrapa Agroin-
dústria de Alimentos (RJ) em parceria com 

a Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) e com a Universidad de 
la República (Udelar) do Uruguai, a partir 
de um edital conjunto aberto pela Anvisa 
e pelo Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Coordenado pela pesquisadora da 
Embrapa Rosires Deliza, o estudo buscou 
investigar o efeito de diferentes modelos 
de rotulagem nutricional na percepção do 
consumidor brasileiro sobre a saudabili-
dade de alimentos industrializados. Foram 
usados diversos padrões de rotulagem 

frontal empregados em outros países. Os 
resultados foram publicados na revista 
científica internacional Food Quality and 
Preference (2020), sob o título “How do 
different warning signs compare with the gui-
deline daily amount and traffic-light system?”

Nova rotulagem pode 
estimular a produção de 
alimentos mais saudáveis
Em síntese, as conclusões apontam que 
o uso de sinais familiares frequentemente 
usados para transmitir uma mensagem de 
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alerta - como o octógono preto, triângulo 
preto e círculo vermelho - podem superar 
outros sinais gráficos desconhecidos, devido 
à capacidade de facilitar a interpretação das 
informações nutricionais pelos consumido-
res. E, em relação à cor, os sinais pretos 
parecem exigir menos tempo para serem 
detectados quando incluídos nos rótulos 
coloridos dos alimentos, em comparação 
com os sinais vermelhos, por exemplo.

Apoio às políticas públicas
De acordo com a cientista da Embrapa, 
o estudo reforça as vantagens dos alertas 
frontais dos rótulos, fato que tem sido 
confirmado por outros trabalhos de pes-
quisa. Os resultados obtidos fornecem 
subsídios para políticas públicas alimenta-
res e decisões gerenciais de indústrias de 
alimentos. Para a pesquisadora, as novas 
regras de rotulagem nutricional frontal 
podem estimular a indústria no Brasil a 
entregar alimentos mais saudáveis, uma 
vez que os consumidores estarão mais 
atentos para produtos com alto teor de 
sódio, açúcar e gordura, por exemplo. 
“A engenharia de alimentos, além da 
preocupação com a questão tecnológica, 
já vem adotando um olhar mais sistêmico, 
voltado para a saúde dos consumidores, e 
a tendência com a nova regulamentação é 
que ampliem essa prática”, aponta. 

Resultados são capazes de 
subsidiar políticas públicas e 
orientar indústria de alimentos
No processo de revisão da rotulagem 
nutricional, a Anvisa conta com a partici-
pação da sociedade civil. Além do estudo 
realizado na Embrapa, a Agência cumpre 
um cronograma de atividades com órgãos 
de governo, associações e entidades do 
setor produtivo e da sociedade civil, re-
presentações dos profissionais de saúde, 
conselhos, universidades, laboratórios e 
de organismos internacionais. 

O Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) também subsidiou a 
Anvisa com uma pesquisa on-line com 
consumidores brasileiros, que comparou 
os modelos de rotulagem nutricionais 
frontais. Os dados indicaram que cerca 
de 80% dos participantes conseguiu iden-

tificar corretamente qual era o alimento 
mais saudável, a partir dos rótulos de 
advertência em formato de triângulos. 
Já com o modelo de lupa, escolhido 
pela Anvisa, apenas 64% conseguiram 
responder corretamente. “Entendemos 
que a Anvisa buscou escolher um modelo 
baseado em evidências científicas, sem 
provocar tanta resistência da indústria 
alimentícia”, afirma Ana Paula Bortoletto, 
coordenadora do Programa de Alimen-
tação Saudável do Idec.

Rotulagem eficaz pode 
impactar na redução de 
doenças relacionadas à má 
alimentação, como diabetes, 
hipertensão e obesidade
Os órgãos de defesa do consumidor Idec 
e Proteste apoiam a iniciativa da Anvisa de 
alterar a regulamentação de rotulagem 
nutricional de alimentos, estabelecida há 
quase 20 anos no País. “Os rótulos aqui no 
Brasil possuem limitações por serem muito 
técnicos, complicados e pouco transparen-
tes para o consumidor, uma vez que exigem 
conhecimento nutricionais avançados para 
seu entendimento”, afirma Bortoletto, 
frisando que a maioria das informações 
relevantes, como a lista de ingredientes, 
estão escondidas nos produtos ou são 
apresentadas com letras muito pequenas. 

Os especialistas ressaltam, no entanto, 
que a solução dessa questão não é fácil, 
uma vez que há diferentes modelos 
adotados em diversos países do mundo 
e não há consenso. “É um grande desafio 
encontrar uma forma de se comunicar 
de maneira mais clara e didática. O con-
sumidor, em geral, tem dificuldade de 
entender as informações dos rótulos de 
alimentos e não sabe fazer diferenciações 
entre os produtos”, avalia a coordenadora 
do Centro de Competência de Saúde da 
Proteste, Pryscilla Casagrande. O resulta-
do desse comportamento, segundo ela, 
pode ser observado no número crescen-
te de doenças crônicas decorrentes da má 
alimentação no Brasil e no mundo, como 
hipertensão e diabetes.

Obesidade no Brasil
Segundo dados da Pesquisa de Orça-
mento Familiar (POF) de 2018, realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o excesso de peso e a 
obesidade são encontrados com grande 
frequência, a partir de cinco anos de 
idade, em todos os grupos de renda e 
em todas as regiões brasileiras. “O Brasil 
precisa reagir, de forma rápida, já que 
bilhões de reais são gastos anualmente 
em saúde pública e milhares de pessoas 
adoecem ou morrem em decorrência 
de más escolhas alimentares”, adverte 
a representante da Proteste.  Uma das 
primeiras medidas a serem adotadas 
seria então a aprovação da nova norma 
rotulagem nutricional pela Anvisa.

Para os órgãos de defesa do consumi-
dor, o modelo proposto pela Anvisa traz 
avanços como o estabelecimento de indi-
cação nutricional padrão por 100 gramas, 
o que facilita a comparação nutricional dos 
produtos pelos consumidores. Tanto o 
Idec como o Proteste estão dispostos a 
realizar um monitoramento contínuo de 
sua efetividade, especialmente quanto 
à advertência de excesso de nutrientes 
pela lupa, e sugerir ajustes, se necessário. 
“Qualquer novo modelo estabelecido 
pela Anvisa precisará de ajustes, e estamos 
dispostos a realizar esforços conjuntos, 
pois a saúde do consumidor deve estar 
em primeiro lugar”, conclui Casagrande.
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PARA SABER MAIS: 
www.journals.elsevier.com/food-
quality-and-preference 

ROTULAGEM NUTRICIONAL FRONTAL: 
A PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR BRASILEIRO
A pesquisa coordenada pela pesquisadora 
da Embrapa Agroindústria de Alimentos 
foi dividida em duas fases. A primeira, 
iniciada em março de 2019, avaliou o 
tempo de captura e de processamento 
das informações constantes nos rótulos de 
alimentos por consumidores brasileiros. 
Um total de 62 pessoas, com idade entre 
18 e 60 anos, sendo 66% mulheres, 
realizou duas tarefas de busca visual. Na 
primeira, os participantes receberam ima-
gens de rótulos de alimentos que foram 
apresentados na tela de um computador. 
Foi solicitado que os participantes indi-
cassem se o rótulo continha ou não um 
esquema de rotulagem nutricional frontal. 
Na segunda tarefa, os participantes foram 
solicitados a indicar se o rótulo correspon-
dia a um produto com alto teor de açúcar, 
gordura ou sódio. 

Um total de 224 rótulos foi utilizado 
como estímulo em sete esquemas: % 
VD - Valores diários, em uso atualmente 
no Brasil; semáforo; lupa preta; lupa ver-
melha; círculo vermelho; octógono preto; 
e triângulo preto. Foram trabalhadas oito 
categorias de produtos: bolo; néctar de 

laranja; lasanha congelada; barra de cereal; 
cereal matinal; achocolatado; iogurte; e 
salgadinho de milho.

O resultado da primeira fase indicou 
que os participantes precisaram de 
um tempo mais longo para identificar 
a presença do esquema de rotulagem 
quando a embalagem continha o círculo 
vermelho, seguido pela %VD. O tem-
po de resposta não diferiu muito para 
os demais esquemas, embora o mais 
curto tenha sido para o triângulo preto, 
ou seja, o triângulo preto foi visto mais 
rapidamente. Em relação à tarefa de 
indicar corretamente o produto com 
alto teor de açúcar, gordura ou sódio, os 
consumidores precisaram de mais tempo 
para a %VD e os menores tempos foram 
verificados para as embalagens com o 
octógono preto e triângulo preto.

A segunda parte da pesquisa utilizou 
um questionário on-line respondido por 
1.932 consumidores brasileiros com mais 
de 18 anos, recrutados por uma agência 
de marketing especializada na coleta 
de dados de consumidores. A amostra 
representou diversidade em termos de 
idade, gênero, nível socioeconômico e 
região do País onde os participantes mo-
ravam. O objetivo dessa etapa foi avaliar 
a interpretação dos consumidores sobre 
diferentes esquemas de rotulagem adota-
dos no mundo nas mesmas oito catego-
rias de produtos usadas na primeira fase. 

Inicialmente, os participantes foram 
convidados a imaginar que estavam no 
supermercado. Três embalagens de cada 
uma das oito categorias de produtos foram 

mostradas, sendo solicitado aos partici-
pantes indicar o produto mais saudável. 
Na tarefa seguinte, duas versões de bolo, 
néctar de laranja e lasanha congelada foram 
avaliadas em escala de sete pontos, em 
que um representa “nada saudável”, e 
sete “muito saudável”. Na terceira ativida-
de, os consumidores foram solicitados a 
identificar o nutriente cujo conteúdo estava 
acima das recomendações nutricionais em 
termos de açúcar, sódio e gordura para as 
mesmas três categorias de produto (bolo, 
néctar de laranja e lasanha congelada). 
Após completar as três tarefas, os partici-
pantes escreveram suas impressões sobre 
os esquemas de informação da composi-
ção nutricional de alimentos. 

O sistema %VD (tabela nutricional) 
possibilitou o menor número de respostas 
corretas, enquanto o semáforo nutricional 
e os modelos de alertas círculo verme-
lho, triângulo preto e octógono preto 
obtiveram o número mais elevado de 
respostas corretas. “Observamos que a 
capacidade de o consumidor identificar 
o produto mais saudável entre as alter-
nativas apresentadas foi significativamente 
afetada pela categoria do produto, o seu 
tipo e esquema de rotulagem nutricional, 
bem como suas interações, e que o atual 
modelo adotado no Brasil é o menos 
efetivo”, resume Deliza.

mercado
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Estudo inédito da Embrapa em par-
ceria com a Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) reduz 

de 30 para 18 dias em média o tempo 
de produção de mudas de banana em 
biofábrica. A novidade é a utilização da hi-
droponia, uma técnica de cultivo de plan-
tas sem solo, em que as raízes recebem 
uma solução nutritiva balanceada que 
contém água e os nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento da planta. O emprego 
dessa tecnologia na fase de aclimatização 
do processo conseguiu elevar de 12 para 
20 o número de ciclos de produção no 
ano, um aumento de aproximadamente 
65% na quantidade de mudas.

O aumento da produtividade é alcança-
do com a combinação de dois fatores: a 
redução do tempo que a muda leva para 
atingir o ponto de colheita e a redução 
das perdas. A mortalidade de plantas ficou 
em torno de 4% com a nova técnica, 
enquanto no sistema convencional o 
índice é de 18%.

Iniciada há dois anos, a pesquisa com-
provou também que a hidroponia é mais 
sustentável que o sistema convencional. Os 
pesquisadores registraram redução do uso 
de água, diminuição na aplicação de fertili-
zantes e, com a automatização do sistema, 
a menor necessidade de mão de obra.

O pesquisador da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura (BA) Maurício Coelho explica 
que a hidroponia é utilizada em cultivos 
intensivos de hortaliças, mas não há refe-

rências do uso da técnica para a produção 
de mudas micropropagadas de banana. 
“A inovação está na adaptação do sistema 
especificamente para a produção de mu-
das. Deu muito certo com as mudas de 
banana, mas a ideia é ampliar para outras 
culturas. Já começamos a testar com 
mandioca, por exemplo, e com muito 
êxito,” revela.

Surgiu da necessidade de 
reduzir o tempo da pesquisa
A ideia de desenvolver essa tecnologia 
surgiu a partir de demandas de pesquisas 
da Unidade, que trabalha com fruteiras 
tropicais e mandioca. “Há muito tempo 
a gente tem verificado a dificuldade de 
se obter mudas de forma rápida para 
os nossos experimentos de tolerância 
à seca. Precisamos multiplicar e ter esse 
material com mais rapidez para fazer esses 
trabalhos com as diversas culturas que 
trabalhamos aqui. Começamos a realizar 
testes com citros, mandioca e com a 
banana já conseguimos fechar todo o 
ciclo. Uma técnica que foi desenvolvida a 
princípio para atender a uma necessidade 
nossa pode agora beneficiar a produção 
de biofábricas de banana País afora”, 

fruticultura

Pera produzida no 
semiarido apresenta 
excelente qualidade

Hidroponia reduz tempo de produção 
de mudas de banana nas biofábricas
Alessandra Vale, Embrapa Mandioca e Fruticultura
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informa Coelho.
A pesquisa integra a dissertação de mes-

trado em Engenharia Agrícola na UFRB de 
Iumi Toyosumi e se insere no escopo do 
Programa de Melhoramento Genético 
da Banana e Plátanos da Embrapa. Atu-
almente, Toyosumi continua os estudos 
nessa área em seu doutorado na mesma 
universidade sob a orientação de Coelho.

O pesquisador salienta que os resul-
tados podem variar de acordo com a 
cultivar utilizada. No caso desses experi-
mentos, optou-se pela Prata Anã, por ser 
a banana mais consumida no País e que 
apresenta maior demanda nas biofábricas.

Qualidade superior das mudas
Coelho conta que a hidroponia viabiliza 

uma condição ótima de trabalho, por 
evitar ocorrência de deficiência nutricional 
e de estresse hídrico, já que a água e os 
nutrientes necessários para a produção 
estão presentes o tempo todo no siste-
ma. Com isso, a planta pode absorver 
exatamente aquilo de que necessita. “A 
vantagem de trabalhar com a hidroponia 
é justamente padronizar as condições 
de água e nutrientes. A técnica garante 
uma solução equilibrada, com pH, con-
dutividade elétrica [concentração de sais 
na solução] e todos os nutrientes. Assim, 
você tem uma planta com mais raiz e, 
portanto, crescimento mais rápido, o 
que aumenta e muito a produtividade,” 
detalha o cientista.

Ele revela que a ausência de estresse hí-
drico ou nutricional gera mudas maiores, 
mais vigorosas e bonitas. “Por isso, a gente 
acaba obtendo uma qualidade superior 
das mudas, que ficam mais uniformes, e 
com menor uso de insumos”, avalia.

Menos 60% de água
Uma das principais vantagens da hidro-
ponia é a redução do consumo hídrico. 
A estudante explica que, como o sistema 
é fechado, a água recircula, por isso, não 
há nenhuma perda. “No sistema hidro-
pônico, o ciclo de produção da muda de 
banana, que no caso é de 18 dias, necessi-
ta de 64 mililitros de água. Enquanto isso, 
no convencional, cujo ciclo é de 30 dias, 
o consumo de água fica em 163 mililitros. 
Logo, o sistema hidropônico garante uma 

redução de 60% da quantidade de água 
utilizada. Levando-se em consideração 
que, atualmente, a maior parte dos 
trabalhos visa justamente a reduzir a 
quantidade de água utilizada, esse é um 
resultado muito interessante”, ressalta.

Analisando a eficiência do uso da água, 
na hidroponia, para cada litro de água 
são produzidas 2,22 gramas de massa 
seca (massa vegetal depois de retirada 
toda a umidade) de parte aérea. Já no 
sistema convencional, com um litro de 
água só se produz 1,27 grama de massa 
seca. “Portanto, nesse quesito, em termos 
percentuais, a hidroponia representa um 
ganho de 74%”, afirma Toyosumi.

Redução do custo com 
água e fertilizantes
Apesar de a solução nutritiva no sistema 
hidropônico envolver mais fertilizantes no 
total, verifica-se uma redução do custo final 
de água e fertilizantes, porque o consumo 
pela planta é muito menor. “Se a gente 
comparar a solução preparada inicialmen-
te, a quantidade de fertilizantes é alta. No 
somatório, o custo da solução nutritiva no 
sistema hidropônico, para a produção de 
dez mil mudas, é de R$ 20,81, enquanto 
no convencional fica em R$ 14,22. Só 
que grande parte dessa solução nutritiva 
não é utilizada. Aos 18 dias, na verdade, 
a solução só teve uma redução de 9% da 
sua condutividade elétrica, causado pelo 

consumo da planta”, conta a estudante. O 
consumo de fertilizante pela planta é obtido 
multiplicando-se essa redução pela quan-
tidade de fertilizante aplicada. A estudante 
comprovou que o custo final com esse 
tipo de insumo ficou em R$ 6 por dez mil 
plantas, uma redução de 57% em relação 
ao sistema convencional.

Menor necessidade 
de mão de obra
Na hidroponia, é tudo automatizado. A 
irrigação é realizada automaticamente, 
com o sistema de recirculação de água, 
que contém a solução nutritiva. Enquanto 
isso, no convencional, a aplicação do 
fertilizante acontece de forma manual, 
mais sujeita a erros e desperdícios. Com 
o agravante de que a quantidade de 
fertilizante em excesso pode ser tóxica 
à planta. O mesmo acontece com a 
água. Quando a planta é regada, há uma 
quantidade de água que simplesmente é 
jogada fora, por não ser aproveitada pela 
planta, por isso o consumo hídrico no 
modo convencional é maior.

Para as biofábricas, a redução da ne-
cessidade de mão de obra é uma das 
principais vantagens do sistema. “Não só 
pelo custo em si, mas, quando se tem 
um sistema de produção automatizado, 
diminui muito o risco de erro e aumenta 
a eficiência do processo. Elimina, por 
exemplo, a aplicação preventiva de de-
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fensivos agrícolas. Se por alguma falha 
humana as mudas receberem mais água 
do que necessitam, surgem fungos opor-
tunistas de umidade, que acabam apodre-
cendo as plantas. Isso não acontece na 
hidroponia por você ter um fluxo de alta 
frequência de água em sistema aerado”, 
compara Coelho.

Na hidroponia, a mão de obra necessá-
ria é apenas para a produção da solução 
nutritiva e seu monitoramento, que deve 
acontecer, segundo os especialistas, a 
cada dois dias.

fruticultura

Maior dependência de energia
A única desvantagem do processo apon-
tada pelo pesquisador é a dependência 
de energia, pois, no caso de algum corte 
no fornecimento, a água com a solução 
nutritiva para de circular, colocando em 
risco a produção. Problema, como ele 
mesmo diz, que pode ser contornado 
com a instalação de geradores.

O cientista sugere a adoção de placas 
solares para o acionamento do sistema 
de bombeamento. “Se a gente considerar 
que o sistema de produção de mudas é 
realizado em ambientes fechados, em 
casas de vegetação, você tem pleno 
controle dos gastos. E você pode incre-
mentar, por exemplo, com o uso de uma 
energia limpa, como a solar, melhorando 
a eficiência do sistema, tornando-o ainda 
mais sustentável”, 
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AF – Área foliar
ALT – Altura da planta
MFPA – Massa fresca de parte aérea

COMO FUNCIONA O SISTEMA
As mudas produzidas em laboratório são micropropagadas, ou seja, obtidas por meio 
da clonagem de plantas. Depois de passar pelo processo de multiplicação in vitro, os 
chamados explantes, que são as mudas ainda em formação, vão para a aclimatização 
em estufa, fase em que entra a hidroponia. Quando saem do laboratório, as mudas 
micropropagadas apresentam tamanho reduzido, sendo necessária a aclimatação 
até que alcancem 30 centímetros de altura para daí irem para o plantio no campo.
Toyosumi explica que, na estufa, os explantes são transplantados para bandejas 
que contêm um substrato inerte (que não fornece nutrientes para planta, apenas 
viabiliza um ambiente para o crescimento das raízes) — no estudo foi utilizada a 
fibra de coco. As bandejas são acondicionadas nas bancadas seguindo a forma de 
cultivo hidropônico denominada NFT (nutrient film technology), em que as plantas 
têm o seu sistema radicular imerso em um canal. As raízes ficam, então, em con-
tato com a solução nutritiva composta de água e nutrientes, que seguem um fluxo 

intermitente com alta frequência, formando um filme muito 
fino. Esse sistema requer a existência de um reservatório. 
A solução nutritiva é bombeada desse reservatório para as 
bandejas e entra em tubos de PVC com perfurações, sendo 
distribuída de forma a preencher toda a bancada.

“Essa solução nutritiva faz o papel do solo. Porque não é 
só a água. É água mais nitrogênio, potássio, fósforo e todos 
os outros nutrientes necessários para o crescimento e de-
senvolvimento das plantas. Produzimos, então, essa solução 
da forma mais balanceada possível para permitir o maior 
crescimento das mudas”, explica a estudante. A água com 
os nutrientes é bombeada por 15 minutos. Depois, para 
economizar energia, a bomba se desliga automaticamente 
por mais 15 minutos. Segundo Toyosumi, testes mostraram 
que esse intervalo de tempo é o ideal para as plantas obterem 
melhores respostas.

Com hidroponia processo que demora 30 
dias leva apenas 18 para ser concluído
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MSPA – Massa seca de parte aérea
CTR – Comprimento total de raiz
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entrevista

Entender os mecanismos pelos quais as plantas toleram concentrações 
excessivas de sais é o principal objetivo do pesquisador Jorge Ferreira, 
do Laboratório Nacional de Pesquisas em Uso de Água e Salinidade, 

do United States Department of Agriculture – Agriculture Research Services 
(USDA-ARS) em Riverside, Califórnia, nos Estados Unidos. 

Formado em engenharia agronômica, em 1982, pela Faculdade de 
Ciências Agrárias do Pará (antiga Escola de Agronomia da Amazônia), Jorge 
Ferreira fez mestrado em Lavras (MG) e trabalhou em empresas agrícolas 
e de pesquisas no Brasil até ingressar no doutorado na Universidade de 
Purdue (Indiana, USA), em 1989. Com o fim do curso, foi convidado para 
fazer pós-doutorado no USDA. Nos EUA, passou por grandes indústrias 
como Agrevo, Aventis e Bayer, de onde saiu para lecionar na Universidade 
do Sul de Ilinnois (SIU-Carbondale) até 2003, quando assumiu a posição 
de fisiologista e bioquímico vegetal no Departamento de Agricultura 
norte-americano (USDA). Ferreira publicou mais de 90 artigos em jornais 
científicos e livros internacionais e orientou cerca de 20 alunos de mestrado 
e doutorado nos seus 30 anos de trabalho nos Estados Unidos. 

O pesquisador acredita que não basta apenas desenvolver manejos para 
uso de águas salobras na agricultura. É preciso apostar em culturas que 
tolerem menos recursos hídricos e que possam ser irrigadas por águas com 
teor de sais mais elevados, sem prejudicar o desenvolvimento e produção 
da cultura. Para ele, a redução do consumo de proteína animal e o aumento 
de consumo de proteína vegetal é um passo importante para a construção 
de um sistema agrícola e social mais sustentável. Acompanhe a entrevista. 

De onde vem a água utilizada na 
fruticultura irrigada da Califórnia? 
Esta é uma pergunta complexa, mas 
vamos começar pelas principais culturas 
especiais irrigadas na Califórnia, que são 
(por ordem de valor da produção de 
2012): uva, amêndoa, morango, alface, 
nozes, citrus (laranjas, limões, pomelo, 
tangerina), pistache, tomate, brócolis, 
couve-flor, repolho, pêssego, ameixa, 
damasco, cereja, cenoura, alho e cebo-
la, melão ‘Honeydew’ e ‘Cantaloupe’, 
melancia, pepino e abacate. Grande 
parte da água utilizada para irrigar árvores 
frutíferas no Vale Central (Central Valley) 
da Califórnia se origina de chuvas e neve 
depositadas nas Serras Nevadas no in-
verno (janeiro a março). Quando a neve 

Agricultura com menos água e mais sais? 
É PRECISO REPENSAR NOSSO ATUAL SISTEMA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AFIRMA 
PESQUISADOR DO USDA
Jeferson Batista

começa a derreter, a água resultante se 
junta à água das chuvas e é armazenada 
em lagos e represas (Lago Shasta, Represa 
de Folsom, Lago Millerton, Rio America-
no) ou reabastecem os rios, tais como o 
Rio Sacramento e o Rio San Joaquin. A 
represa principal desta rede hidráulica é 
estatal (Lago Oroville) no Rio Feather. Daí, 
a água é distribuída em canais e aquedutos 
que a conduzem por cerca de 720 km 
(California Aqueduct) desde o delta, onde 
os rios se misturam com as águas salgadas 
na Bahia de São Francisco (ao norte) até 
o sul da Califórnia. Ao sul das montanhas 
Tehachapi (Tehachapi Mountains), o canal 
se divide levando água a Los Angeles, 
San Bernardino e San Diego. Num ano 
normal, chove 247 bilhões de quiloli-

tros, suficiente para cobrir o estado da 
Califórnia a uma profundidade de 60 cm 
de água. Contudo, em 2019, saímos de 
um período de seca prolongado (2011-
2017), quando plantios de amendoeiras 
foram destruídos propositalmente pelos 
produtores devido à falta de água. Plantios 
de abacateiro da cultivar Hass também 
foram podados a quatro pés do solo pelo 
mesmo motivo. Os abacateiros podados 
se recuperam e voltam a produzir em 
três anos, mas as amendoeiras terão de 
ser replantadas.

Esta água está ficando com mais 
acúmulo de sais? Por quê?
Quanto aos sais, estes continuam a se 
acumular e podem vir de fontes de rochas 
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subterrâneas, intrusão de água marinha no 
lençol freático devido ao uso excessivo 
de águas subterrâneas (por poços) ou ao 
uso exagerado de fertilizantes e da própria 
irrigação. O excesso de sais (fertilizantes 
ou naturais do solo) acabam em rios e 
lagos cujas águas se tornam mais salinas 
e agravam o problema da salinização dos 
solos irrigados. E um ciclo vicioso lento, 
mas constante. Torna-se imprescindível 
que façamos o monitoramento das análi-
ses de solo antes e após cada cultivo para 
se conhecer o solo usado e o uso sazonal 
de fertilizantes em cada cultura. Solos 
argilosos com pouca infiltração (também 
diminuída pelo acúmulo de sódio) se 
tornarão salinos e sódicos mais rápido 
que os arenosos, levando à redução 
da produção da produção agrícola mais 
rapidamente. Note-se que o acúmulo 
de sais de bicabornato aumentam o pH 
do solo e da água que, uma vez acima de 
cerca de 7.3 vai restringir a disponibilidade 
de P, Fe e Zn para as plantas (mesmo que 
estes estejam presentes no solo em níveis 
aceitáveis. Ignorar estes fatos nos levará 
não só a desperdiçar dinheiro com ferti-
lizantes extra, mas também a salinizar os 
rios e poluir nosso meio ambiente.

E como a Califórnia está rea-
gindo a isso? Qual impacto nas 
culturas agrícolas?
A Califórnia, como qualquer outro lugar 
onde a população vem se expandindo 
rapidamente, está fadada a aumentar a 
sua produção agrícola. Isso comumente 
é feito pela expansão da área cultivada, 
do aumento da área irrigada, aumento de 
fertilizantes, herbicidas, pesticidas, uso de 
combustível e energia para movimentar 
equipamentos agrícolas e de irrigação. 
Tudo isso tem não somente um custo 
financeiro, mas também um custo aos 
recursos hídricos e ao meio ambiente 
devido à poluição e ao acréscimo de 
sais no solo, rios e lagos. Os recursos 
hídricos e o meio ambiente não são 
inesgotáveis e estão diretamente ligados 
à nossa sobrevivência. A Califórnia está 
reagindo a isso com o uso cada vez mais 
frequente de água reciclada na agricultura, 
como comentado na questão anterior. 
Entretanto, a questão não é se inventar 
e reinventar instrumentos e tecnologias 
de manejo sustentável entre água, solo 
e agricultura, mas sim se repensar, em 
termos de produção de alimentos, o 
que devermos mudar neste nosso atual 

sistema de produção: que culturas podem 
produzir com menos água, com águas de 
teor salino mais elevado e que possam até 
crescer em solos considerados marginais 
para a produção de culturas agrícolas ou 
plantas forrageiras convencionais. Outro 
ponto é que o aproveitamento de nossa 
produção agrícola não é 100%. O núme-
ro que se comenta hoje em dia é que no 
mínimo 20% de nossa produção agrícola 
acaba no lixo. No passado, todo o resto 
de alimentos caseiros era reciclado na 
alimentação de porcos e galinhas e o uso 
de qualquer produto alimentar era maxi-
mizado pelas nossas mães. Hoje, tudo vai 
pro lixo. Será que podemos reverter isso? 
Aqui na Califórnia a casca e as sementes 
de romã custavam à companhia Pom 
Wonderful $20/tonelada para descartar 
cada tonelada. Após vários trabalhos tes-
tando o resíduo da romã na dieta, acredito 
que estes dejetos altamente nutritivos e 
antioxidantes hoje sejam peletizados e 
fornecidos para alimentação de gado de 
leite, o que já vinha sendo testado em 
Israel há cerca de 10 anos atrás. 

Então estamos diante de um siste-
ma pouco sustentável...? 
Sim. Estamos consumindo mais do que 
precisamos e de uma forma global de-
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Vista aérea do Vale 
Central da California 
(esquerda) mostrando o 
baixo acúmulo de neve 
na Serra Nevada em 
maio de 2011. O baixo 
acúmulo desta neve 
que, após derretida, 
abastece o Vale Central 
de 30% de sua água 
de irrigação, foi uma 
predição da seca que se 
expandiu até 2017 no 
sul da Califórnia. Uma 
vez derretida a neve, a 
água é transferida de 
reservatórios por canais 
de distribuição (acima)

Tabela 1 – Quantidade de água (em galões) 
necessária à produção de alimentos de origem 
animal e vegetal. Nos de origem animal, a 
água envolve a irrigação de pastagens e de 
processamento de alimentos, como o leite. 1.0 
lb = 0.43 kg 1 I galão = 3.0 litros.
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sequilibrada. Consideremos ainda que 
a produção de proteína animal requer 
muito mais água (potável ou não) do que 
para a produção da proteína ou produto 
vegetal. Então, por que não reduzir dras-
ticamente o nosso consumo de proteína 
animal, a qual pode ser perfeitamente 
substituída por grãos como a soja e o 
nosso querido feijão? Vamos colocar isso 
mais claramente. Os californianos gostam 
muito de falar de quanta água é usada para 
produzir os alimentos. Neste raciocínio, o 
jornal LA Times (Los Angeles) publicou no 
dia 27 de janeiro de 2014 as quantidades 
de água em galões (1 gal = 3.8 L) neces-
sárias para produzir vários alimentos em 
libras (1 lb = 0.43 kg). Os dados podem 
ser vistos na Tabela 1.

Qual a análise da tabela e o que 
devemos fazer?
Avaliando a tabela, torna-se claro que os 
alimentos de origem vegetal (exceto o café, 
seguido do arroz) usam muito menos água 
para serem produzidos e processados. 
Então, a pergunta que devemos fazer 
é: estamos preparados a reduzir nosso 
consumo de proteína animal para poupar 
os recursos hídricos e meio ambiente para 
futuras gerações? Ou passar a beber chá ao 
invés de café? A resposta depende de cada 
um e de quanto estamos dispostos a aderir 
(e educar futuras gerações) a uma dieta 
mais rica em produtos vegetais e menos 
rica em produtos animais, considerando-se 
que os produtos vegetais são também ricas 
fontes de proteína (pois são ricos em N e 
aminoácidos), potássio e ferro e baixos em 
gorduras. Não precisamos de leite como 
fonte de cálcio nem de fígado como fonte 
de ferro. Afinal, de onde a vaca adquiriu 
os dois nutrientes? A revista National Geo-
graphic afirmou que se cada pessoa no 
mundo tomasse uma xícara de café por dia, 
isso utilizaria 32 trilhões de galões (121.6 
trilhões de litros) de água. Você acha que 
o brasileiro é o maior consumidor de café? 
Talvez seja melhor mudar a palavra para 
produtor. O norte-americano consome 
400 milhões de xícaras de café por dia 
(146 bilhões de xícaras de café por ano), 
tornando os EUA o maior consumidor de 
café do mundo. Mais um detalhe: se você 

consultar o Google para ver quantos ml 
tem uma xícara de café (ou coffee cup) 
a resposta será 236,6 ml. Contudo uma 
xícara de café norte-americana (ou caneca) 
comporta, em média, 400 ml. Os norte-a-
mericanos acham que a xícara de cafezinho 
brasileira é brinquedo de criança. 

A Califórnia passou por um período 
de seca. Como a agricultura enfren-
tou esse problema?
 Na Califórnia, no início da seca (2011), o 
cultivo de amendoeiras ocupava 870 mil 
hectares. Após dois anos de seca, 940 mil 
hectares. Apesar de ter rendido U$ 6.4 
bilhões para a economia da Califórnia, em 
2013, a cultura estava sendo altamente 
criticada pelo consumo de água, princi-
palmente, do lençol freático. Em maio de 
2014, mais 48 mil hectares tinham sido 
plantados, apesar da seca. Isso elevou o 
custo da água para U$2.500 por acre foot 
(água suficiente para encher uma área de 
um hectare com 33 cm de profundidade). 
Agora, considerando o lado econômico 
da coisa, o preço desta água varia com a 
quantidade consumida. As amendoeiras 
usam 12% da área irrigada da Califórnia 
e consomem 8% da água destinada à 
irrigação. Se algodão fosse plantado no 
dobro desta área, mal daria para pagar os 
custos de produção enquanto a produção 
de amêndoas fornece uma remuneração 
razoável aos produtores. Um motorista 
de caminhão pode ganhar US$50 mil 

por ano e um trabalhador na fábrica de 
processamento pode ganhar de U$12 a 
U$15 por hora. O salário mínimo na Cali-
fórnia foi estipulado em $12.00/hora (US$ 
1.600/mês) a partir de janeiro de 2019 e 
subiu para $13/hora no dia 1 de janeiro 
de 2020. Este salário não é suficiente 
para manter uma família na Califórnia se 
somente um dos cônjuges trabalhar, mas 
foi deliberado a aumentar U$1.00/hora a 
cada ano até atingir U$15.00/hora, a ser 
pago por empregadores que tenham 26 
ou mais empregados. Em 2015, alguns 
dos maiores produtores foram obrigados 
a destruir até 1 mil hectares de plantio 
devido ao custo e escassez da água de 
irrigação. Agora que a Califórnia saiu da 
seca, em 2019, o plantio de amêndoas 
está voltando a aumentar em vista dos 
lucros oferecidos pela cultura. Portanto, 
por um lado existe o problema da es-
cassez de água, do custo astronômico 
da mesma, uso excessivo de recursos 
hídricos, ameaça ao meio ambiente, etc.; 
do outro, existe o lucro gerado para o 
produtor, para o estado, etc. Consciência 
versus dinheiro. Quem ganha? 

De acordo com suas pesquisas desen-
volvidas no US Salinity Laboratory 
(USDA), quais os caminhos para 
amenizar esses efeitos negativos?
Infelizmente, independente da minha 
pesquisa ou da de outros colegas univer-
sitários, a maioria de nossas pesquisas não 

A pesquisa do Dr. Jorge Ferreira testa plantas para cultivo com águas salobras. Seu trabalho 
nos últimos oito anos pelo US Salinity Lab (USDA) inclui pesquisas de campo e casa de 
vegetação com várias culturas incluindo o maracujá amarelo (à direita comparado com uma 
maçã de 150 g), alfalfa, espinafre (esquerda), morangos e Jerusalém de batata (Helianthus sp., 
centro). O último pode produzir em média 1,5 kg de tubérculos/planta com águas de 6,5 dS/m



 Revista Plasticultura • Ciência Agrícola para o produtor rural • 33

engloba um estudo de custo-benefício e 
muito menos se destina a recomendar 
que o plantio de uma cultura seja contro-
lado devido ao uso excessivo de recursos 
hídricos. Portanto, estudamos o efeito do 
uso de águas recicladas, mais baratas, mas 
com mais altos teores de sais, em culturas 
de interesse para o estado da Califórnia e 
os mecanismos de tolerância (genéticos, 
fisiológicos e bioquímicos) dessas culturas 
aos sais presentes na água de irrigação, 
principalmente cloro, sódio e sulfato, mas 
certas culturas podem também ser sus-
cetíveis a excesso de boro, cálcio e mag-
nésio. Desde a sua acepção em 1939, o 
US Salinity Lab estudou o efeito de sais de 
cloro, sódio e sulfato em várias culturas in-
cluindo o algodoeiro, alfafa, trigo, vegetais 
e até algumas plantas ornamentais. Hoje, 
continuamos a estudar culturas como 
a alfalfa, amêndoa, morango, espinafre, 
tomate, pimentão e berinjela. Eu inclui 
outras no rol do laboratório que nunca 
tinham sido estudadas antes como o Je-
rusalém de batata e o maracujá. Contudo, 
com a escassez de recursos financeiros e 
humanos que hoje afeta os órgãos do go-
verno norte-americano, exceto os ligados 
à defesa do país, como as Forças Armadas, 
ficam difícil abordar uma mesma cultura 
sem recursos externos. Quando em 
posse de recursos internos e/ou externos, 
nós geramos os dados, apresentamos em 
conferências nacionais e internacionais e 
publicamos em jornais científicos. Contu-
do, não tomamos as decisões do que o 
estado ou seus fazendeiros devem cultivar 
ou quanto de área plantar. O senso co-
mum atual é o de se produzir o máximo 
possível em qualquer área cultivada. Por 
exemplo, nossas pesquisas mostraram 
que o Jerusalém de batata, o espinafre e 
a alfalfa podem ser produzidos com águas 
recicladas com teores de sais mais eleva-
dos e ainda assim podem manter uma 
produtividade razoável. Por outro lado, 
culturas como o morangueiro reduzem 
a produtividade e tamanho dos frutos 
com aumentos mínimos em salinidade 
da água e o abacateiro morre em menos 
de dois anos se irrigado com águas salinas 
do mesmo nível de salinidade máxima 
tolerada pelos morangueiros. As árvores 

de pistachio são muito mais resistentes à 
salinidade do que as de amêndoa. Con-
tudo, os produtores investem mais na 
amêndoa porque conseguem um melhor 
preço do que com pistachio. A Califórnia 
só produz metade dos abacates/hectare 
que são produzidos no México, mas isso 
não pode ser usado como desculpa para 
não produzir abacates aqui na California. 
Portanto, agricultura e economia nem 
sempre andam de mãos dadas. Podemos 
estudar efeitos para evitar ou amenizar 
os efeitos negativos, mas só o produtor 
é quem decide se a tecnologia vale a 
pena para a sua economia. O que pode 
e deve ser dito é que a pesquisa não 
pode existir no vácuo, sem considerar a 
realidade dos produtores e a experiência 
dos extensionistas como ligação entre o 
produtor e o pesquisador. O produtor, 
por sua vez, deve fazer o possível para 
apoiar financeiramente e politicamente 
a pesquisa e atrair o pesquisador para 
testar sua tecnologia no campo aonde ela 
se destina. Há cerca 30 anos, se alguém 
falasse em produzir soja fora do sul do 
Brasil, e principalmente no Cerrado, era 
considerado louco. A pesquisa agrícola 
produziu as cultivares de soja tropical e a 
realidade mudou drasticamente. 

Poderíamos fazer uma comparação 
com o Semiárido brasileiro?
No semiárido e com o uso de água salina, 
talvez 70% da produção de uma certa 
cultura, comparado com produção de 
uma área ideal e sem salinidade, não seja 
um cenário de todo derrotista. Muito pelo 
contrário, pode significar a diferença entre 
comer e não comer para muitas famílias 
em comunidades de baixa ou média renda. 
Uma de nossas pesquisas com a planta 
Helianthus tuberosus (Jerusalém de batata) 
irrigada com salinidades variando de 1,2 a 
12 dS/m (equivalentes às encontradas em 
poços artesianos do Nordeste brasileiro) 
mostrou que a planta sofreu uma redução 
de somente 11% na produção de tubér-
culos comestíveis quando a salinidade da 
água aumentou de 1,2 para 6,6 dS/m. A 
queda de produção foi de 47% quando a 
salinidade da água atingiu 12 dS/m. Contu-
do, 47% de tubérculos de uma planta que 

pode produzir 2.0 kg de tubérculos quando 
irrigada com água de baixa salinidade ainda 
é cerca de 1.0 kg de tubérculo por planta, 
gerando alimento para quem as cultiva. 
Outro ponto e que plantas sob estresse bió-
tico (pragas e doenças) ou abiótico (como 
salinidade e seca) se desenvolvem melhor 
quando tem acesso a certos micronutrientes 
com o Zn e Mn. Portanto, por quê nossas 
recomendações de fertilizantes se restrin-
gem somente ao trio NPK, com o Ca e 
Mg adicionados como calcário dolomítico? 
E o S? E os micronutrientes (Fe, Mo, Mn, 
e Zn) que podem aumentar a eficiência da 
adubação com NPK, Ca e Mg? Isso deve 
ser estudado com mais profundidade no 
semiárido brasileiro sob suas condições 
extremas de clima, escassez de água e 
salinidade. Pesquisas recentes publicadas 
com o colega e professor da Universidade 
Federal do Ceará Dr. Claudivan Lacerda 
mostram que N e K extra são perdidos 
como lixiviados no solo se aplicados na 
cultura do milho irrigado com água salina. 
Portanto a pesquisa deve ser gerada para 
as condições edafoclimáticas e sócio-eco-
nomicas a que se destina (neste caso o 
Semiárido brasileiro) e não ser extrapolada 
de outras regiões com condições não 
salinas, abundância de água fresca, climas 
mais amenos (o problema da salinidade é 
exacerbado pelas altas temperaturas e baixa 
umidade relativa do ar) e comunidades com 
mais recursos, etc. para o Nordeste.

Podemos dizer, então, que os mi-

Infelizmente, independente 
da minha pesquisa ou 
da de outros colegas 
universitários, a maioria 
de nossas pesquisas 
não engloba um estudo 
de custo-benefício e 
muito menos se destina a 
recomendar que o plantio de 
uma cultura seja controlado 
devido ao uso excessivo de 
recursos hídricos.
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Na e de carbonatos resultando num pH 
alto (7.5 e acima) que também impede a 
planta de absorver P, Fe ou Zn. Embora 
existam recomendações de fertilização 
para cada cultura sob condições ideais de 
química do solo e da água de irrigação, 
não existem recomendações de fertili-
zação para culturas irrigadas com água 
salina ou cultivadas em solos salinos. Se 
a recomendação de adubação calculada 
para condições de baixa salinidade é 
usada para condições salinas, isso leva a 
um desperdício de fertilizantes que não 
serão absorvidos pela planta, já que a 
mesma absorve menos água quando a 
concentração de sais na água ou no solo 
aumentam. Isso tem de ser estudado 
para cada solo e para cada cultura. Isso 
também varia com a estação do ano onde 
ocorre maior evapotranspiração com 
temperaturas mais elevadas, causando 
maior dano a cultura, se a água ou solo 
forem salinos, pois a planta absorve mais 
sais com a água. 

Recentemente, pudemos verificar que 
plantas, como o espinafre, podem crescer 
quando irrigadas com água de salinidade 
de até 17 dS/m (cerca de 1/3 da salinida-
de da água do mar) e podem acumular 
excesso de cloro e sódio sem mostrar 
toxidez de sal e sem alterar o teor nutri-
cional das folhas em termos de minerais 
e de concentração de ácido oxálico. Este 
composto reduz a biodisponibilidade de 
Ca e Fe para quem consume a planta, 
mas não aumentou com a salinidade 
nas folhas de plantas irrigadas com águas 
salinas de até 9 dS/m. Além disso, estas 
plantas possuem genes que permitem o 
seu crescimento com níveis de K no solo 
20-40 vezes abaixo do recomendado 
para o espinafre. Esses genes existem 
em outras plantas como a planta modelo 
Arabdopsis, mas precisam ser mais ex-
plorados para permitir a produtividade 
de culturas agrícolas ou hortícolas com o 
uso de menos fertilizante. 

E quais são os resultados destes 
estudos?
Algumas das minhas pesquisas foram 
pioneiras em mostrar que o uso de água 
salina possibilitou um pequeno aumento 

o Zn não tivesse sido fornecido à solução 
de cultivo? Ou se o solo cultivado for 
pobre neste nutriente? Outros estudos 
mostraram que o fornecimento de Zn 
aliviou o efeito dos estresses abióticos em 
outras culturas.

Será que necessitaríamos de menos 
NPK, se fornecermos uma suíte completa 
de micronutrientes às nossas culturas? 
Presentemente a evidência gerada por 
estudos controlados é de que plantas 
adubadas com ambos -- macro e micro-
nutrientes -- em geral, se desenvolvem 
melhor quando submetidas a diferentes 
estresses. Isso é um fato importante tam-
bém a ser considerado do ponto de vista 
nutricional da cultura ou forrageira. E não 
esqueçamos de mencionar a importância 
de estudos de custo-benefício já que a 
economia em pesquisas agronômicas tem 
sido negligenciada. O foco geralmente 
está em “aumentos” ou “reduções” “esta-
tisticamente significativas” de algum parâ-
metro analisado. Geralmente o produtor 
que adota tal recomendação científica é 
quem faz o papel do “economista expe-
rimental”. Isso também tem de evoluir.

Mais especificamente, quais são 
suas preocupações cientificas? 
Meu projeto de pesquisa pelo US Salinity 
Laboratory se preocupa em entender 
os mecanismos pelos quais as plantas 
toleram concentrações excessivas de 
sais. Estes mecanismos podem envolver 
o controle de quanto sódio ou cloro a 
planta absorve e/ou acumula nas folhas 
e raízes, ou tubérculos, qual o sal que 
apresenta maior toxidez a cada espécie 
vegetal, e também os mecanismos que 
permitem as plantas a manter os níveis 
adequados (homeostase) de macro e mi-
cronutrientes (e como estes nutrientes se 
relacionam com o sódio, cloro ou sulfato) 
para o crescimento e produção da planta. 
Por exemplo, sabemos que excesso de 
Na na água ou no solo compete com a 
absorção de K e Ca pela planta e que o 
excesso de Cl compete com o nitrato, 
prejudicando o acúmulo de N. Contudo, 
se aplicamos K em excesso, podemos 
causar um antagonismo à absorção de 
P ou Ca. Solos salinos têm alto teor de 

cronutrientes contribuem para 
melhores resultados na produção?
Minerais como o Zn, Mn e Se são cofato-
res de enzimas antioxidantes que ajudam 
na estabilidade de membranas celulares e 
no controle de compostos antioxidantes 
gerados pelo estresse abiótico. Esses 
micronutrientes podem ser cruciais para 
que a planta sobreviva e produza em 
condições de estresse salino. No estudo 
mencionado com o Helianthus tuberosum 
(Jerusalém de batata), as plantas acumula-
ram significativamente mais Zn nas folhas 
(mas não nos talos, raízes ou tubérculos) 
a cada aumento na salinidade da água, 
mesmo considerando que todas as plantas 
tiveram acesso à mesma concentração 
de Zn. Isso significa que a cada aumento 
de salinidade, mais Zn foi requerido para 
satisfazer as funções fisiológicas e bioquí-
micas das plantas. O que se sucederia se 

Minerais como o Zn, Mn 
e Se são cofatores de 

enzimas antioxidantes que 
ajudam na estabilidade de 
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para produzir um quilo de cada cultura. 
No final, o uso de água reciclada pode 
aumentar o custo de produção ao invés 
de baixá-lo. 

Na região que trabalha, a utilização 
de água reciclada pela agricultura é 
comum? Como utilizar este insumo 
na agricultura? Quais os benefícios?
A informação que tenho é de que o 
custo da água reciclada é três vezes mais 
baixo do que o custo da água limpa for-
necida pelos municípios. Os dois estados 
norte-americanos que mais usam águas 
recicladas são a Florida e a Califórnia. Na 
Flórida, a água é principalmente usada 
para o paisagismo das cidades e estações 
de golfe. Na Califórnia, esta água é mais 
usada na agricultura. Até a água de rios, 
hoje, é composta de água reciclada. Por 
exemplo, aqui em Riverside temos o Rio 
Santa Ana que no verão quase não tem 
vazão. Para manter o rio, as usinas de 
tratamento de água despejam parte da 
água tratada, depois de clorada (para ma-
tar patógenos) e, em seguida, desclorada 
antes de jogar no Rio Santa Ana.

Na Califórnia existem usinas de 
dessalinização, correto? A água que 
passa por este processo também é 
utilizada em atividades agrícolas? 
Temos usinas de dessalinização, mas o 
preço das membranas utilizadas só agora 
está começando a baixar. O processo 
também requer altas temperaturas para 
fazer a osmose reversa e eliminar os 
sais. Este processo está sendo usado na 
Arábia Saudita para produzir água potável 
por motivos óbvios e o mesmo está sen-
do feito aqui na Califórnia em uma usina 
de dessalinização de água do mar em San 
Diego. Contudo, não acho que a relação 
custo/benefício atual justifica o uso desta 
água para a produção de produtos agrí-
colas. Atender à demanda de produtos 
agrícolas em face de mudanças climáticas 
é um dos maiores desafios do século 
21 e além. O custo do tipo de água 
aplicado em quatro culturas no sul da 
Califórnia pode dar uma ideia mais clara 
de quanto se aumentaria o investimento 
de irrigação nessas culturas. Contudo, 
precisa-se considerar o consumo de água 
de cada cultura e quanta água é utilizada 

no teor de proteína bruta da forrageira 
alfafa quando cultivada com águas salinas 
de até 24 dS/m e de que o Jerusalém 
batateiro (H. Tuberosum) só perde 11% 
de sua produção de tubérculos, os quais 
mantêm uma concentração de 50%-
60% de inulina com águas salinas de até 
6.6 dS/m e produz uma média de 1,5 kg 
de tubérculos por planta com esta salini-
dade. Recentemente, meus resultados 
com espinafre apresentados no último 
INOVAGRI, em Fortaleza (CE), mostra-
ram que o espinafre tolera mais sal nos 
tecidos que previamente publicado e a 
produção de folhas e sua nutrição mineral 
foi mantida com a salinidade da água de 
até 17 dS/m (1/3 da salinidade água do 
mar) e equivalente à uma salinidade do 
solo de 8 dS/m. Portanto, o sucesso de 
nossa futura produção agrícola depende 
de nossa melhor compreensão não só de 
fatores de produção como solo, água e 
fertilizantes, mas de outros fatores (gené-
tico, microrganismos, cultivares) que ainda 
não foram explorados o suficiente para a 
produção agrícola em áreas de semiárido, 
irrigadas ou não.
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É possível traçar um paralelo sobre 
a utilização de água salobra no 
Nordeste brasileiro e na Califórnia? 
Eu não tenho os dados para o uso de 
água salobra no Nordeste brasileiro, mas 
posso fornecer alguns dados relativos ao 
uso desta água na Califórnia. Esta água 
tem salinidade um pouco mais elevada 
que a água de irrigação convencional 
proveniente do subsolo, de rios, ou de 
canais que trazem a água da Serra Ne-
vada, originária da neve derretida que 
se acumula nestas serras a cada inverno. 
Pode-se também traçar um paralelo entre 
a Califórnia e o Nordeste brasileiro em 
termos de necessidade hídrica e adven-
tos climáticos. A Califórnia é o maior 
produtor agrícola nos Estados Unidos, 
gerando uma renda bruta de cerca de 
US$ 50 bilhões ou 1/10 da produção 
agrícola total dos Estados Unidos. Ao 
mesmo tempo, o estado é suscetível a 
eventos hidrológicos drásticos (como a 
seca recorde de 2011 a 2017) que amea-
çam a sustentabilidade da agricultura a 
longo prazo e mais de 400 mil empregos 
gerados pelas principais culturas agrícolas. 
Se a Califórnia pretender manter o seu 
atual nível de produção agrícola, fontes de 
água de irrigação alternativas, tais como 
água reciclada e dessalinizada, devem ser 
consideradas. Contudo, as condições de 
cada polo agrícola variam dependendo 
se a irrigação for efetuada com águas 
subterrâneas ou águas de superfície. 
Independentemente, em um cenário de 
seca drástica, tanto uma situação quanto 

a outra não poderão ser mantidas. Por 
exemplo, nos condados de Tulare e de 
Fresno no centro-sul da Califórnia, os 
produtores de amêndoas aumentaram 
a área plantada em 20% entre 2011 e 
2016 motivados pelos altos preços da 
água durante a seca, mas também pelos 
altos preços da amêndoa. Estudos eco-
nômicos estimaram a perda de 17.100 
empregos agrícolas em 2014, 21 mil em 
2015 e 4.700 em 2016. Embora estes 
estudos retratem o impacto econômico 
da seca no setor agrícola, eles não consi-
deram os fatores afetados da escassez de 
comida, de água e da saúde. Nas áreas 
de Tulare e Fresno foram relatados 226 
e 230 poços secos, respectivamente, de 
acordo com levantamento do Estado da 
Califórnia publicado em 2017, mas houve 
quase 4 mil relatos de escassez de água 
em habitações servidas por serviços não 
públicos, a maior parte deles na área do 
Vale de San Joaquin. 

Nestas regiões de comunidades de 
baixa renda, a seca deixou sequelas de 
ordem econômica, social e de saúde que 
não foram sentidas em outras partes da 
Califórnia servidas por sistemas públicos 
de água e saneamento.

E sua avaliação sobre o Nordeste 
do Brasil?
Embora eu não tenha os dados para o 
Nordeste brasileiro, pode-se imaginar 
um cenário semelhante, ou pior, do que 
na Califórnia. Como a população da Ca-
lifórnia é estimada como sendo cerca de 
50% de descendência mexicana e muitos 
trabalhadores não têm seus documentos 
de permanência no país devidamente 
regularizados, eles certamente não con-
tatam órgãos do governo para relatar 
seus problemas de escassez de água. 
Portanto, a situação da seca na Califórnia 
foi pior do que a relatada pelos órgãos 
governamentais.

Considerando-se que não há criação 
de água nova no planeta, um crescimento 
exacerbado na agricultura irrigada, prin-
cipalmente em clima árido e semiárido, 
vai desbalancear o equilíbrio hidrológico 
da região e aumentar a infiltração de 
água marinha nos aquíferos subterrâ-

neos em áreas costeiras. Portanto, seria 
ingênuo acreditar que o crescimento da 
agricultura irrigada no semiárido pode 
ser mantido indefinitivamente por águas 
recicladas ou dessalinizadas sem causar 
um desbalanço ambiental ou maiores 
encargos financeiros. O que se pode 
fazer é investir mais em infraestrutura de 
distribuição e controle de água para po-
pulações carentes. Águas dessalinizadas, 
apesar de ser uma opção já usada por 
pequenas propriedades no Nordeste, 
não pode ainda ser viável financeiramente 
para comunidades de baixa renda como 
um todo sem subsídios governamentais. 
São necessários mais estudos delineando 
quais culturas produzem mais com me-
nos água e que mantenham pelo menos 
80% da produção esperada com água 
fresca quando irrigadas com água reci-
clada. Sobre o desperdício de alimentos, 
hoje estimado em 20%, este pode ser 
reduzido se os resíduos de produção e 
alimentares forem destinados à alimenta-
ção animal (porcos, cabras e galinhas) para 
gerar proteína animal. Outra forma de se 
maximizar a produção com água salina é 
usar um sistema integrado onde a mesma 
é dessalinizada para consumo humano 
e o dejeto salino é usado na criação de 
tilápia. A água de tanques de criação da 
tilápia é então utilizada para produzir 
culturas tolerantes à salinidade, incluindo 
forrageiras para a alimentação de caprinos 
e ovinos. A implementação deste sistema 
integrado já está sendo feita no Nordeste. 
A solução de aumentar a produção de 
alimentos de forma sustentável ou de 
reduzir o desperdício deste pode não 
ser tão simples quanto exposto acima. 
Contudo, durante minha última visita ao 
Brasil, tive a oportunidade de interagir 
com vários alunos de pesquisa e iniciação 
científica que me impressionaram pela 
sua dedicação e paixão pela ciência e em 
resolver os problemas da agricultura do 
semiárido. Isso indica que a resolução dos 
problemas do Nordeste pode estar nas 
mãos destes novos talentos e o financia-
mento à pesquisa nas universidades deve 
aumentar para que nossos jovens não 
desperdicem seu talento fora da ciência 
por falta de opções. 

entrevista
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Assim como o mito da esfinge de 
Tebas precisava ser decifrado pelas 
pessoas que ali passavam para não 

morrer, o agronegócio, tradução de agri-
business, se não for decifrado destruirá os 
membros que ignorarem sua completa 
definição. Em 2020, celebramos 63 anos 
da criação desse código “agribusiness” 
pelos professores Ray Goldberg e John 
Davis, na Universidade de Harvard, nos 
Estados Unidos, em 1957. E ainda é 
um enigma não decifrado, até hoje, por 
muitos líderes e membros desse sistema 
de cadeias produtivas trazido para o Brasil 
por Ney Bittencourt de Araújo, que foi 
presidente da Agroceres e fundador da 
Associação Brasileira de Agronegócio 
(Abag), em 1993. 

No Estadão, lemos: “Temor de preju-
ízos com imagem negativa do governo 
no exterior racha agronegócio“. E essa 
rachadura, se não for estancada, pode 
virar a causa de crises criadas por nós 
mesmos totalmente desnecessárias. O 
mestre Ray Goldberg, com 93 anos, hoje 
inspira grupos de diversas tendências no 
International Food & Agribusiness Mana-
gement Association (Ifama), e adiciona 
na definição de agribusiness não apenas 
“a soma total da agropecuária, insumos, 
mecanização, transporte, armazenagem, 
agroindustrialização, comércio e serviços 
dos produtos originados nos campos”, 
como inclui ecologia e medicina, afir-
mando ser doravante o agronegócio um 
“health system“, sinônimo de saúde em 
todos os sentidos. Poderíamos afirmar 
que agronegócio será doravante uma 
agrocidadania, a sua única futura via. 

Nessa matéria do Estadão, dois líderes 
muito influentes no setor, como Pedro 
de Camargo Neto, ex-presidente da So-
ciedade Rural Brasileira (SRB), e Marcello 
Brito, atual presidente da Abag, são apre-
sentados como representantes “de um 
lado do agronegócio“, enquanto Nabhan 
Garcia, secretário especial de Assuntos 
Fundiários do Ministério da Agricultura, 
afirma por seu lado que “Camargo e 
Britto não representam o agronegócio“. 
Da mesma forma no eixo da crise, parte 

Agronegócio: decifra-me ou te devoro!
do ministério do meio ambiente, ou-
tras vozes exclamam: “São fazendeiros 
da Faria Lima, que nunca pisaram no 
campo“. (Colocação infantil, nesse caso. 
Conhecem muito bem o campo, porém 
poderiam nunca ter pisado no campo e 
serem líderes fortíssimos do agronegó-
cio, como muitos torrefadores de café 
alemães, italianos e muitos processadores 
e traders holandeses, portugueses, mexi-
canos, brasileiros etc.). 

Estamos sem dúvida em uma grande 
enrascada. Muita gente ainda não enten-
deu o que é agronegócio! E ao usar os 
estudos do Cepea-Esalq (USP), mostran-
do ser esse macro setor responsável por 
cerca de 23,6% do PIB, por ignorância, 
associam esse valor de forma total a um 
dos elos dessa cadeia produtiva, a agro-
pecuária. Sem dúvida a originação agrícola 
brasileira significa um fator crítico de su-
cesso fundamental para o país. Entretanto, 
sem agroindústria, a ciência e tecnologia, 
o comércio e os serviços que envolvem 
tudo o que agronegócio é, jamais terí-
amos chegado onde chegamos. E com 
certeza existindo outro tanto para dobrar 
de tamanho nos próximos 10 anos. 

No Brasil, dividimos esses elos do 
agronegócio em: antes, dentro e pós por-
teira das fazendas. Dessa forma o PIB do 
agronegócio, os 23,6%, transformados 
em 100 para compreensão do tamanho 
de cada parte, são aproximadamente: 
10% no antes (insumos, máquinas, tec-
nologias), 30% no dentro (a agropecuária 
propriamente dita), e 60% no pós por-
teira das fazendas (agroindústria comércio 
e serviços). 

Dessa forma quando falamos de 
agronegócio na sua definição correta 
não existe separação entre o “ Zecão“, 
excelente produtor rural de Lucas do 
Verde. E “Sousa“, CEO da Cargill que, 
reiteradamente, tem pedido que parte 
do governo brasileiro pare de falar mal 
de um dos nossos clientes, a China, por 
exemplo. E para continuar seguindo Ray 
Goldberg, no Ifama, é necessário adicio-
nar ecologia, medicina, saúde humana e 
ambiental dentro desse decifrar o novo 

colunista

agronegócio: agrocidadania. 
De fato, abaixo-assinados de consumi-

dores europeus contra produtos origina-
dos no Brasil. Matérias em jornais chineses 
criticando a soja do Brasil em função do 
desmatamento ilegal da Amazônia, Trump 
o maior concorrente do pais com um 
talento inquestionável de “Hard sell“ , 
agricultores europeus e de outros países 
competidores incomodadíssimos com a 
inegável vocação brasileira para originar 
e agroindustrializar no cinturão tropical 
do planeta , a má imagem nos faz e fará 
muito mal. 

Muito importante que as lideranças 
acordem, despertem, decifrem o agro-
negócio, e também que possamos acor-
dar, combinar as superficiais diferenças 
com a certeza de que fora de uma visão 
estratégica de cadeias produtivas não 
temos futuro. A líder Teka Vendramini, 
atual presidente da SRB, se posiciona 
corretamente na busca do “meio“ a 
conciliação. Da mesma forma a Ministra 
Tereza Cristina, uma heroica brasileira, 
acaba de dar início a um plano plurianual 
da agropecuária ao lado de João Martins 
, presidente da Confederação Nacional 
da Agropecuária (CNA), fundamental 
para nosso futuro. E tomara que incluam 
a indústria o comércio e o serviço. Sim, 
sem produtores e produtoras rurais não 
temos agronegócio. Mas, sim, também, 
sem geneticistas, agrônomos, veteriná-
rios, zootecnistas, caminhoneiros, bancos 
e seguradores, cooperativas, comercian-
tes, comunicadores, supermercados e 
agroindustriais, e o mais importante, não 
haverá agronegócio algum sem o consu-
midor final, o meio ambiente, a saúde. 
Afinal agronegócio com agrocidadania é 
doravante a única nova via.
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