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EDITORIAL

Já somos 7 bilhões de pessoas no mun-
do, segundo estimativas mais recentes
da ONU/FAO; todavia, em diversas regi-
ões não há água suficiente sequer para
matar a sede de diversas populações,
quanto mais para a produção agrícola;
restrições ou alterações climáticas têm
comprometido áreas tradicionais de pro-
dução e o tamanho já reduzido das re-
servas de matas naturais sugerem mu-
danças nos cuidados com o meio ambi-
ente. Para todas essas questões a ciên-
cia tem respostas. Talvez não definitivas,
mas que dão perspectivas de continuar
produzindo mesmo sob condições ad-
versas. Nosso otimismo baseia-se no
conhecimento de que o aumento da pro-
dutividade é possível, em “replay” da re-
volução verde, mas dessa vez mais cons-
ciente e, na palavra da moda, sustentá-
vel. A Ásia e a África com populações
elevadíssimas demandarão produção e
tecnologias, respectivamente, que po-
dem ser supridas pelos nossos campos
férteis de terras e de idéias (estes repre-
sentados pelas nossas universidades,
empresas e institutos de pesquisa
agropecuária). O Chile e o México, para
citar somente dois exemplos que a Re-
vista Plasticultura visitou de perto recen-
temente, estão no limite de suas produ-
ções, em função da escassez de solos
agricultáveis e de água (o México enfren-
ta uma de suas piores secas e a agricul-
tura terá 50% menos água na próxima
safra de tomate, por exemplo).
Consequentemente, se o Brasil fizer sua
lição de casa, e aqui todos devem cola-
borar com seu quinhão - governo princi-
palmente e iniciativa privada - temos mais
uma chance incrível de nos firmar em
campos nunca dantes navegados pela
nossa agricultura. Com a produção e
exportação de frutas e hortaliças, e o for-
necimento de máquinas, produtos e ser-
viços, podemos transformar os desafios
em oportunidades.

E para falar um pouco de cada um dos
temas citados no parágrafo anterior, a
Revista Plasticultura entrevistou o enge-

EXPEDIENTE

Foto de capa: Acervo ABJ

ÍNDICE

nheiro agrônomo José Graziano, qua as-
sume a FAO (sigla em inglês que signifi-
ca Food and Agriculture Organization,
órgão da ONU, Organização das Nações
Unidas) a partir de janeiro. Mostrando
novas tecnologias, temos excelentes ma-
térias sobre as estufas do futuro, “plan-
tas banqueiras” na seção pragas e do-
enças e o exemplo de um agrônomo bra-
sileiro que virou viveirista em Portugal, na
seção produtor.

E o que nós temos a verE o que nós temos a verE o que nós temos a verE o que nós temos a verE o que nós temos a ver
com o Pré-Sal??com o Pré-Sal??com o Pré-Sal??com o Pré-Sal??com o Pré-Sal??
Para vender tecnologia na África e “fazer
bonito” na fita, a Embrapa e as instituições
de pesquisa afins são usadas como vitri-
ne da capacidade e competência agrícola
brasileira. Mas na hora de os políticos di-
vidirem o “bolo” oriundo dos royalties do
Pré-Sal sequer um tostão será dedicado
a P&D no país. O Senado Federal apro-
vou um projeto de lei que propõe novo
modelo de distribuição das receitas ge-
radas pelos campos de petróleo recente-
mente descobertos no país, e o novo pro-
jeto não contempla a ciência, tecnologia,
inovação e educação, como previsto em
modelos anteriores. O tema foi destaque
até  na seção de notícias da edição online
da revista Nature. De acordo com a revis-
ta, a expectativa é que o petróleo desco-
berto no pré-sal gere receitas de R$80
bilhões por ano em 2020. O projeto de lei
será votado na Câmara dos Deputados
antes de ser sancionada pela presidente
da república. Mais informações:
www.nature.comwww.nature.comwww.nature.comwww.nature.comwww.nature.com

Acabando... Mais uma vez é hora de
agradecermos o prestígio de nossos
anunciantes, a lealdade de nossos cola-
boradores e a companhia de nossos lei-
tores. Em 2012, a Revista Plasticultura vai
alargar seus horizontes com novas se-
ções e mais conteúdo. Em janeiro, vai tra-
zer informações sobre café, citros,
armazenamento e logística, além de nos-
sas seções tradicionais. Bom Natal, Bom
Ano Novo e os votos de que nos encon-
tremos para outras leituras em 2012.
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Grandes desafios e grandes oportunidades
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LIVROS

Subsídios ao Plano de Desenvolvimento
e Proteção Ambiental da área de
afloramento do Sistema Aquífero
Guarani no Estado de São Paulo
Esse é o título do livro lançado em setembro último pelo Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT) e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo .

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é um dos mais importantes reservató-
rios de água doce do planeta e é compartilhado entre quatro países do
Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No Brasil, estende-se por
oito estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A área de ocorrência do SAG possui clima subtropical, recursos hídricos
superficiais abundantes e cobre uma área de 1,1 milhão de km². Sua loca-
lização, associada ao grande potencial hídrico, o torna estratégico para o
desenvolvimento econômico e social da região.

Para José Luiz Albuquerque Filho, pesquisador do Centro de Tecnologias
Ambientais e Energéticas (Cetae) do
IPT e coordenador-geral do livro, a
gestão deste aquífero é fundamental
para que o recurso não se perca sem
trazer benefícios à sociedade.

“A área de afloramento do Sistema
Aquífero Guarani é vulnerável à con-
taminação. Ele possui águas antigas
e sua extração deve ser efetuada com
critério, pois sua renovação levaria de-
zenas de milhares de anos”, disse.

De acordo com dados da Compa-
nhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (Cetesb), cerca de 80% dos
municípios paulistas são abastecidos,
mesmo que parcialmente, por água
subterrânea.

Faça o download gratuito do livro no
link: www.ambiente.sp.gov.br/wp/www.ambiente.sp.gov.br/wp/www.ambiente.sp.gov.br/wp/www.ambiente.sp.gov.br/wp/www.ambiente.sp.gov.br/wp/
cpla/bibliotecacpla/bibliotecacpla/bibliotecacpla/bibliotecacpla/biblioteca

O Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade lan-
çou, em outubro, o Plano de Ação
Nacional (PAN) para a Conserva-
ção das Cactáceas e um livro so-
bre o tema com a autoria de vários
pesquisadores.

O Plano de Ação Nacional possui
três metas principais: a ampliação do
conhecimento sobre as espécies de
cactáceas, a divulgação das áreas de
ocorrência ameaçadas e o aprimora-
mento e fortalecimento das políticas
públicas relacionadas às cactáceas.
O PAN é composto por estas metas
de um total de 92 ações práticas que
deverão ser desenvolvidas ao longo de
seus cinco anos de duração.

Para ter acesso ao PDF do livro,
acesse o link:
https:/ /phpsistemas.cpd.ufv.br/https:/ /phpsistemas.cpd.ufv.br/https:/ /phpsistemas.cpd.ufv.br/https:/ /phpsistemas.cpd.ufv.br/https:/ /phpsistemas.cpd.ufv.br/
c c s _ n o t i c i a s / f i l e s / a n e x o s /c c s _ n o t i c i a s / f i l e s / a n e x o s /c c s _ n o t i c i a s / f i l e s / a n e x o s /c c s _ n o t i c i a s / f i l e s / a n e x o s /c c s _ n o t i c i a s / f i l e s / a n e x o s /
phpkLQbRB_15507.pdfphpkLQbRB_15507.pdfphpkLQbRB_15507.pdfphpkLQbRB_15507.pdfphpkLQbRB_15507.pdf.

Livro sobre cactáceas
é lançado pelo Instituto
Chico Mendes
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CAPA
Isabella Monteiro

Plasticultura:
eficaz aliada na transmissão de luz às plantas
As diversas variedades de plásticos destinados ao controle de
luminosidade nas estufas, oferecidas pelos mercados nacional e
internacional, tem conquistado cada vez mais produtores rurais, que
podem conferir, na prática, os benefícios de seu uso
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omponente fundamental para o
processo de fotossíntese, a

partir do qual as plantas se desenvol-
vem, a transmissão de luz passa a
adquirir, cada vez mais, contornos
tecnológicos para atender às neces-
sidades específicas de luminosidade
de cada planta. Obstáculos físicos
como plásticos difusores ou leitosos,
e telas de sombreamento ou telas co-
loridas (fotoconversoras) possibilitam
o controle e alteração da luz que che-
ga às plantas, influenciando direta-
mente no seu crescimento,
florescimento e produtividade.

De acordo com Paulo Leal,     especi-
alista em ambiciência da Unicamp,
este ocorre porque a luz do sol – inter-
pretada como uma onda eletromagné-
tica – atravessa o plástico da estufa e
incide nos objetos internos. Estes, por
sua vez, absorvem a radiação e emi-
tem radiação infravermelha (calor) que
fica retida no interior da estufa, impe-
dida de sair porque o plástico é “opa-
co” a ela, tendo um efeito cumulativo.
Além disso, “a troca de calor com o
ambiente externo por condução é difi-
cultada porque o ar de fora também
está quente e o plástico é um condu-
tor de calor ruim. Nos filmes e fios co-
loridos (que formam os telados colo-
ridos), o comprimento de onda pas-
sa a ser um fator importante porque
as plantas, em sua maioria, só absor-
vem energia luminosa útil (radiação
fotossinteticamente ativa) entre 400 a
720 nanômetros”, explica.

De acordo com o pesquisador, há
três regiões do espectro de energia
solar radiante que afetam as plantas:
o ultravioleta (290 a 390 nm), o visível
(390 a 700 nm) e o infravermelho (700
a 4000 nm). Da irradiação ultravioleta
que atinge a terra, cerca de 5% con-
siste de ultravioleta nível B (UVB), prin-
cipal responsável pelas queimaduras,
fotodegradação e fotoenvelhecimento
das plantas; e os restantes 95% são
de ultravioleta nível A. “Um polietileno
sem proteção à irradiação solar, prin-
cipalmente a ultravioleta (UV), não re-
sistiria mais de 90 dias à exposição

solar”, afirma. Já a luz visível é a ener-
gia radiante que estimula a visão hu-
mana, essencial para o desenvolvi-
mento das plantas clorofiladas.

Leal salienta que a fotossíntese –
conversão de energia radiante em
química – ocorre somente no espec-
tro de luz visível, com os comprimen-
tos de onda na faixa do vermelho e do
azul, em forma mais eficiente. “A mu-
dança de estágio vegetativo para o
reprodutivo do desenvolvimento, em
muitas plantas, é controlada pelas fai-
xas de energia compreendida entre o
vermelho (660 nm) e o vermelho dis-
tante (730 nm)”. O espectro de absor-
ção para a clorofila e plantas
fitocrômicas é mostrado na figura a
seguir e possui dois picos distintos
para as plantas clorofiladas, um bas-
tante significativo (97% de absorção
relativa) entre o violeta e azul (430 nm)
e outro, bem menos significativo (50%
de absorção relativa) entre o verme-
lho e o vermelho distante (660 nm).
Enquanto nas plantas fitocrômicas, há
entre o vermelho e o vermelho distan-
te (660 nm), 99% de absorção relativa

FAIXAS DE COMPRIMENTO DE ONDAS E SUAS RESPECTIVAS INFLUÊNCIAS
NAS PLANTAS:

COMPRIMENTO DE ONDACOMPRIMENTO DE ONDACOMPRIMENTO DE ONDACOMPRIMENTO DE ONDACOMPRIMENTO DE ONDA

280-315 nm

315-400 nm

400-520 nm

520-610 nm

610-720 nm

720-1000 nm

> 1000 nm

EFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAREFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAREFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAREFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAREFEITOS DA RADIAÇÃO SOLAR

Resposta específica das espécies, quanto
aos processos morfogenéticos e fisiológicos

Leve absorção pela clorofila, influência
no fotoperiodismo. Inibição do alongamento
das células

Grande absorção pela clorofila e
carotenóides. Grande influência na
fotossíntese.

Baixa absorção pelos pigmentos

Grande absorção pela clorofila. Grande
influência na fotossíntese e no fotoperiodismo

Baixa absorção, estímulo a alongamento
celular, influência na floração e germinação

A energia absorvida é convertida em calor

e outro no vermelho distante (730 nm)
com 72% de absorção relativa.C
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DIFERENTES FOCOS DE AÇÃODIFERENTES FOCOS DE AÇÃODIFERENTES FOCOS DE AÇÃODIFERENTES FOCOS DE AÇÃODIFERENTES FOCOS DE AÇÃO
O Polietileno de Baixa Densidade
(PEBD), produto derivado da nafta, é
o material mais empregado na
plasticultura, para cobertura morta de
solos (mulching) e cobertura dos tú-
neis e estufas. Segundo Paulo Leal, a
transparência à irradiação solar do
polietileno está na faixa dos 80%, isto
é, dentro das estufas há 20% menos
luz que no exterior, visto que a espes-
sura do plástico tem pouca influência
na transparência do polietileno: na or-
dem de 1% a 2% para espessuras
entre 100 e 200 µm. A transparência
do plástico deixa passar pela parede
do material a maior quantidade possí-
vel de luz e depende de três fatores:
Poder Absorvente de Luz:Poder Absorvente de Luz:Poder Absorvente de Luz:Poder Absorvente de Luz:Poder Absorvente de Luz: o material

absorve maior ou menor porcentagem
de radiação solar.
Poder de Reflexão:Poder de Reflexão:Poder de Reflexão:Poder de Reflexão:Poder de Reflexão: os raios solares
que não atravessam o plástico refle-
tem em sua superfície externa, depen-
dendo do ângulo de incidência da ra-
diação recebida.
Poder de Difusão:Poder de Difusão:Poder de Difusão:Poder de Difusão:Poder de Difusão: as irradiações so-
lares se difundem ao passar pelo plás-
tico e como consequência, temos mais
luz no interior da estufa.

Alguns cuidados com o plástico,
porém, são necessários a fim de que
a luz que passa influencie positivamen-
te o cultivo sob a estufa, conforme aler-
ta Leal, tais como:     ser tratado contra
raios ultravioleta; estar constantemen-
te lavado, limpo e isento de partícu-
las; aditivado com características de
acordo com as necessidades das
plantas, em termos de quantidade e
qualidade da radiação (fotoperíodo,
luz direta, refletida e difusa, compri-
mento de onda). E, embora o desen-
volvimento e crescimento das plantas
já indiquem se a incidência de luz
está adequada ou não, é possível a
verificação direta e precisa por meio
de sensores e medidores de radia-
ção total ou global e de radiação
fotossinteticamente ativa.

O QUE EXISTE NO MERCADOO QUE EXISTE NO MERCADOO QUE EXISTE NO MERCADOO QUE EXISTE NO MERCADOO QUE EXISTE NO MERCADO
Existe uma gama bastante grande de
características que podem ser agre-
gadas ao plástico e todas com efeito
direto ou indireto sobre a entrada de
luz, tanto em relação à sua quantida-
de como à qualidade. “Os filmes agrí-
colas devem ser vistos como filtros
solares e não somente com a função
de proteção mecânica contra chuvas
e ventos”, destaca David Bekhor,
agrônomo da Ginegar Plastic
Products no Brasil, o qual informa os
tipos de plásticos existentes no mer-
cado, que podem combinar algumas
ou todas as características em um
único plástico. Confira:
a) AntigotasAntigotasAntigotasAntigotasAntigotas:  faz com que a água
condensada na parte interna da estu-
fa escorra para as laterais aumentan-
do a entrada de luz na estufa durante
o dia, fundamental para o processo de
fotossíntese.
b) Difusão de luzDifusão de luzDifusão de luzDifusão de luzDifusão de luz : Aumenta a por-
centagem de luz difusa que é trans-
mitida para dentro da estufa (cerca de
60%) melhorando sua distribuição sem
que haja perda significativa na trans-
missão total de luz. Esse processo
potencializa o processo de
fotossíntese e, como consequência, há
aumento da umidade relativa do ar e
diminuição da temperatura diurna na
estufa em até três graus. Na prática,
quase não se vê sombra na estufa.
c) Efeito antivetor (conhecido comoEfeito antivetor (conhecido comoEfeito antivetor (conhecido comoEfeito antivetor (conhecido comoEfeito antivetor (conhecido como
antivírus)antivírus)antivírus)antivírus)antivírus): praticamente elimina a en-
trada da luz ultravioleta na estufa, in-
visível ao olho humano, mas visível a
vários insetos, difucultando  sua ori-
entação e, portanto, diminuindo a in-
vasão e ação nas estufas. Também
proporciona queda significativa na
proliferação de fungos.
d) AntiestáticoAntiestáticoAntiestáticoAntiestáticoAntiestático: diminui o acúmulo
de poeira sobre a estufa e,
consequentemente, a formação de
algas sobre o plástico. A poeira pode
diminuir cerca de 30% a luz visível a
ser aproveitada pela planta. Plásticos
sujos também levam a aumentar o ris-
co de germinação de fungos como o
míldio e oídio.
e) Efeito térmico Efeito térmico Efeito térmico Efeito térmico Efeito térmico: caracteriza-se pela
diminuição da perda de calor (raios
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infravermelhos) durante a noite de den-
tro da estufa para a atmosfera, o que
significa queda menor da temperatu-
ra da folha/planta e do solo durante a
noite em até três graus Celsius. Na
prática, a planta permanece mais seca
também durante a noite, evitando o
surgimento de doenças características
da umidade excessiva.

De acordo com Matheus Nitta, en-
genheiro agrônomo da Nortene, o
mercado nacional oferece dois tipos
de filme leitoso: um que reduz 30%
a intensidade da luz, diminui a tem-
peratura e reflete a radiação da luz,
e outro que reduz 60% a intensida-
de de luz, diminui a temperatura no
interior das estufas e túneis. Há tam-
bém o filme difusor de luz, que di-
funde 40% e transmite 85% de luz
no interior da estufa. Já o filme de
escurecimento preto ou preto/bran-
co bloqueia 100% da intensidade da
luz no interior das estufas.

Para Bekhor, o uso e a definição de
um determinado plástico está em fun-
ção do macroclima de cada região,
desenho de sua estrutura, uso de teto
duplo (inflado), época do ano onde se
deseja uma produção maior, etc. Por
isso, o produtor deve se orientar com
um engenheiro agrônomo provedor de
insumos, sobre o plástico ideal ao seu
cultivo e à sua realidade. “Devemos
levar em consideração, por exemplo,
evitar usar um plástico antivetor quan-
do a polinização de abelhas é neces-
sária (tomate, melão em alguns casos)
ou ainda porcentagem de transmissão
de luz ultravioleta desejada dependen-
do da coloração da rosa”, exemplifica.

Nitta explica que o filme leitoso para
a cultura de hortaliças e flores reflete
a radiação direta e diminui a intensi-
dade da luz; com isso é possível man-
ter o controle do ambiente no interior
da estufa e reduzir o estresse das plan-
tas, que melhora no pegamento das

o uso e a definição
de um determinado

plástico está em
função do

macroclima de cada
região, desenho de
sua estrutura, uso

de teto duplo
(inflado), época do
ano onde se deseja

uma produção
maior, etc.
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flores e na melhoria na qualidade e
produtividade dos frutos. No sistema
de cultivo de morango em túneis, uti-
liza-se o filme leitoso 30%; o filme lei-
toso 60% pode ser aplicado às cultu-
ras de orquídeas e begônias, por
exemplo.  Durante as fases de cres-
cimento, indução floral e, em al-
guns casos, de coloração de algu-
mas flores, utiliza-se o filme de
escurecimento preto ou preto/bran-
co, que impede totalmente a pas-
sagem de luz. Crisântemo, Poinsettia
e Kalanchoe estão entre as principais
culturas sensíveis ao fotoperíodo.
Mas, Nitta alerta: “o uso do filme de
escurecimento, pode provocar o au-
mento da temperatura interna da es-
tufa e também da umidade relativa,
mas são fatores que podem ser con-
trolados com sistema de abertura e
fechamento do filme”.

Segundo ele, em média, os preços
são 4% a 5% acima dos filmes trans-

parentes, mas poderá triplicar na pro-
dutividade e economizar nos insumos
agrícolas. Mas, para Bekhor, plásticos
difusos nem sempre são melhores que
os transparentes, e depende muito da
condição climática do local. “Temos
que lembrar que o plástico representa
somente 2% a 4% do custo de um pro-
jeto total de  tecnologia standart, mas
seu impacto sobre o cultivo é bem mai-
or. A luz juntamente com a umidade
relativa e temperatura são a base do
microclima na estufa”.

O gerente de Marketing e Vendas da
Electro Plastic, Nelson Iida, destaca
que a durabilidade do produto varia
de acordo com a espessura e
aditivação dos materiais, em média. de
12 a 36 meses, mas geralmente é su-
perior a este período. Com relação aos
custos, cada material tem seu
referencial às vantagens proporciona-
das, porém todos com seu custo-
benefíco positivo e comprovado.

Caracterizado pelo tempo que uma
planta precisa ficar exposta à luz, dia-
riamente, para seu desenvolvimento
normal, o fotoperíodo auxilia na pro-
dução e comercialização de flores.
Estudos sobre a indução e o desen-
volvimento floral, assim como aborda-
gens científicas sobre a qualidade e a
longevidade das flores, são indispen-
sáveis para o aprimoramento das téc-
nicas de cultivo e de comercialização.
Mesmo assim, o especialista em
ambiciência da Unicamp, Paulo Leal,
ressalta que grande parte do que se
conhece sobre floração baseia-se em
um número relativamente pequeno de
espécies, geralmente herbáceas e de
regiões temperadas. E alguns tipos de
plástico, com capacidade de permitir
ou obstruir a passagem da luz, auxili-
am neste processo.

“Durante o ciclo de vida das plan-
tas, as células meristemáticas alteram
suas vias de desenvolvimento, resul-
tando na produção de novas estrutu-
ras”, lembra. Segundo ele, a resposta

OS SEGREDOS DO FOTOPERÍODOOS SEGREDOS DO FOTOPERÍODOOS SEGREDOS DO FOTOPERÍODOOS SEGREDOS DO FOTOPERÍODOOS SEGREDOS DO FOTOPERÍODO

fotoperiódica de uma planta é deter-
minada geneticamente e sua classifi-
cação se baseia na transição floral.
Dessa maneira, distinguem-se as Plan-
tas de Dias Curtos (PDC) ou de noites
longas, que florescem quando
mantidas em fotoperíodos inferiores a
determinado valor crítico (fotoperíodo
crítico). E as Plantas de Dias Longos
(PDL) ou de noites curtas, que têm sua
floração promovida quando o compri-
mento do dia excede certa duração
(fotoperíodo crítico), em um ciclo de
24 horas. Existem, também, espécies
que não têm a floração regulada atra-
vés do comprimento dos dias, sendo
denominadas plantas neutras, indife-
rentes ou autônomas.

De acordo com o pesquisador, é
necessário amplo estudo para estabe-
lecer a classificação correta de uma
planta, “pois o valor do fotoperíodo
crítico é bastante variável entre as es-
pécies e, muitas vezes, extremamen-
te preciso, como na PDC Xanthium
strumarium, em que a ocorrência ou

não da floração pode ser definida em
um intervalo de apenas 15 minutos.
Essa sensibilidade ao fotoperíodo ten-
de a ser mais aguçada em algumas
plantas da região equatorial, onde as
oscilações no comprimento dos dias
são pequenas entre as estações do
ano. Em contrapartida, nos locais de
maior latitude, a resposta ao
fotoperíodo pode ser mais ampla,
como observado na mostarda (Sinapis
alba)”, explica.

Experimentos detalhados evidenci-
aram a importância do período escu-
ro como fator central na indução flo-
ral. “Dessa maneira, plantas de dias
curtos necessitam de noites longas
para florescer, enquanto as plantas de
dias longos florescem quando perío-
dos de noites curtas são fornecidos.
Para estas últimas, o período mais pro-
longado de luz pode estar associado
à necessidade dos produtos
fotossintéticos para continuação dos
processos bioquímicos iniciados no
escuro”, elucida.

CRITÉRIOS DE INSTALAÇÃOCRITÉRIOS DE INSTALAÇÃOCRITÉRIOS DE INSTALAÇÃOCRITÉRIOS DE INSTALAÇÃOCRITÉRIOS DE INSTALAÇÃO
No momento da instalação de qualquer
filme agrícola Iida recomenda a aplica-
ção no período da manhã ou à tarde,
evitando que o vento dificulte o mane-
jo, e também a leitura dos manuais,
onde constam todos os detalhes pró-
prios do material. As bobinas de filme
devem ser armazenadas sempre na
posição horizontal e jamais podem ser
arrastadas, batidas ou jogadas duran-
te seu transporte. “Para abri-las utilize
sempre um cavalete, ele evita aciden-
tes e estragos. Para aplicação dos fil-
mes em estufa, utilize no mínimo qua-
tro pessoas; não arraste o filme pelo
chão; certifique-se de proteger o arco
e as demais superfícies (arames,
estirantes, etc.) para que não o danifi-
quem. Após abri-lo sobre a estrutura,
fixe o filme no primeiro arco e estique,
no máximo, 1% no sentido do compri-
mento; prenda no arco final e somente
depois comece a fixar as laterais”, ori-
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enta. Já David Bekhor re-
comenda ainda pintar a
estrutura de metal e tam-
bém o plástico em conta-
to com o metal com tinta
branca acrílica e à base
de água. Evitar a utiliza-
ção de produtos químicos
em pulverizações à base
de enxofre, bromo, cloro
(dentro e ao redor da es-
tufa), produtos para trata-
mento de madeiras (CCA,
CCB e produtos deriva-
dos de petróleo), óleo
queimado e estruturas de
PVC, que aceleram o pro-
cesso de degradação,
também são fatores im-
portantes, complementa
Matheus Nitta.

NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL VERSUSVERSUSVERSUSVERSUSVERSUS
IMPORTADOIMPORTADOIMPORTADOIMPORTADOIMPORTADO
Para a engenheira
agrônoma,     Cleide Zanela,
no momento da aquisição do plástico,
primeiramente deve ser considerada o
que a planta precisa, em seguida, ve-
rificar a qualidade do material e a du-
rabilidade do filme de mesma linha, ou
difusor ou leitoso; e por último, o pre-
ço, mesmo porque, “o que vai gerar
lucro são os produtos de qualidade,
então, não vale a pena economizar
centavos com um plástico de catego-
ria inferior, considerando que há pou-
ca diferença entre as diferentes mar-
cas”, afirma.

Apesar das indústrias brasileiras in-
vestirem cada vez mais em
tecnologia, no que se refere à quali-
dade entre os plásticos produzidos
nacionalmente e os importados, ain-
da há muita diferença. “Nota-se que
a qualidade da luz que passa pelo
plástico é diferenciada e realmente
corresponde às expectativas e fun-
ções propostas. A qualidade do ma-
terial e sua durabilidade são, sem
dúvida, superiores”. Além disso, se-
gundo ela, os fabricantes internacio-
nais oferecem muito mais opções ao
mercado, como os plásticos
antitérmicos, antigotejo, ou os que
reunem várias características em um

mesmo produto, que ainda não são
fabricados nacionalmente. Atualmen-
te, o preço dos filmes importados tam-
bém está mais competitivo, favoreci-
do pela baixa do câmbio.

No entanto, esta realidade gera en-
traves para as empresas comprado-
ras, que ficam limitadas no momento
da compra, suscetíveis às oscilações
cambiais e à indisponibilidade do
material quando a mercadoria fica
parada no porto e/ou quando o pro-
duto é danificado durante o carrega-
mento, conforme aponta Cleide.

INVESTIMENTO COMINVESTIMENTO COMINVESTIMENTO COMINVESTIMENTO COMINVESTIMENTO COM
RETORNO GARANTIDORETORNO GARANTIDORETORNO GARANTIDORETORNO GARANTIDORETORNO GARANTIDO
Embora as empresas de fabricantes
e comerciantes de plásticos tenham
se mobilizado para a difusão das
tecnologias disponíveis no mercado,
muitos produtores, especialmente
os  de pequeno porte, ainda levam
em consideração apenas o preço,
por desconhecer as vantagens que
ele teria com um produto de maior
valor agregado.

Evandro Toshi Yuki Omura, produ-
tor de hortaliças folhosas de Biritiba
Mirim, região de Mogi das Cruzes (SP),

no Cinturão Verde, con-
traria esta realidade e só
tem motivos para come-
morar. Há cerca de um
ano, Omura utiliza tela
vermelha para o cultivo
de  alface, coentro, salsa
e rúcula. Ele explica que
a tela “aumenta o cresci-
mento da planta, corta o
raio UV, ajuda no mo-
mento de geada (por fora
fica congelado, mas por
dentro não fica gelo ne-
nhum) e protege ainda
de vento forte e chuva de
granizo”. Além disso,
também proporciona pre-
cocidade na colheita: “a
salsa cultivada sob a tela
completou o ciclo de pro-
dução dez dias antes do
que a de cultivo aberto.
Já colheita de alface
pode ser antecipada em
até cinco dias”, afirma.

De acordo com ele,  as estimati-
vas de custo-benefício variam de
acordo com a cultura, mas sem dú-
vida, o uso do plástico é bastante
vantajoso. Produtos de valor agrega-
do, em um ano de proução, pagam
o investimento no plástico e ainda
geram lucro. “Uma única safra de
salsinha, por exemplo, já é suficien-
te para pagar o investimento, pois
possui ciclo rápido e dá vários cor-
tes ao longo do ano, chegando a sete
cortes apenas no verão”, revela.

Dos 12 hectares de terra, 11 mil
metros são cultivados com tela verme-
lha, mas a meta é aumentar o cultivo
com o plástico em pelo menos 5 mil
metros/ano, garante Omura.  Na re-
gião, a maioria dos produtores, cerca
de 80%, ainda cultiva a céu aberto e
sofre bastante com as oscilações cli-
máticas e o excesso de radiação, mas
o sucesso da produção de Omura tem
inspirado outros agricultores a adota-
rem a mesma tecnologia, que podem
comprovar na prática, os benefícios
deste investimento. “Alguns vieram vi-
sitar a minha propriedade para ver os
resultados e passaram a adotar nas
suas produções também”, salienta.
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O termo manta normalmente é aplica-
do no Brasil como uma cobertura im-
permeável, no caso de filmes plásti-
cos ou laminados, bem como às co-
berturas permeáveis, no caso de te-
las. De acordo com Cícero Leite, ge-
rente da Solpack, “as mantas reflexi-
vas e coloridas, de modo especial, fei-
tas normalmente de um polímero,
como o polietileno de alta ou de baixa
densidade, e aditivadas ou laminadas
com outros componentes especiais
para refletir ou absorver determinado
tipo de energia solar, foram projetadas
para amenizar os efeitos indesejáveis
do plástico comum,  tipo aumento de
temperatura no verão, e sem deixar
que ocorram problemas às plantas por
falta de intensidade luminosa, melho-
rando a qualidade da luz transmitida”,
explica. Segundo ele, as malhas refle-
xivas e/ou coloridas podem ser  insta-

VALIOSOS BENEFÍCIOS DAS MANTAS REFLEXIVAS E COLORIDASVALIOSOS BENEFÍCIOS DAS MANTAS REFLEXIVAS E COLORIDASVALIOSOS BENEFÍCIOS DAS MANTAS REFLEXIVAS E COLORIDASVALIOSOS BENEFÍCIOS DAS MANTAS REFLEXIVAS E COLORIDASVALIOSOS BENEFÍCIOS DAS MANTAS REFLEXIVAS E COLORIDAS

ladas sobre o plástico, sob o plástico
ou substituindo-o.

Com relação às telas reflexivas
aluminizadas, há três tipos: internas (in
side), externas (out side) e fechadas
(inside closed). Alessandro Mangetti,
engenheiro agronômo e gerente de
Marketing e Vendas da Polysack, ex-
plica que estas telas são feitas de
polietileno de alta densidade e mono-
orientado, com alumínio em sua com-
posição, do tipo raschel, e “têm por
objetivo, além de sombrear (cortar ex-
cesso de radiação), também  contro-
lar o microclima em ambientes prote-
gidos, reduzindo a temperatura no
verão por reflexão de radiação
infravermelha e mantendo a tempera-
tura mais alta no inverno, por conser-
vação de energia através da reflexão
do infravermelho”. Elas são destinadas
aos mais diversos cultivos, entre eles:

mudas florestais, cítricas, café, flores
e hortaliças; produção de hortaliças
folhosas, tomates e pimentões; produ-
ção de flores; além de conforto térmi-
co animal (aves poedeiras e de corte,
suínos e bovinos de corte e de leite).

Já as telas fotoconversoras, segun-
do ele, são telas de sombreamento
com aditivos químicos especiais que
conferem seleção do espectro solar
(comprimentos de onda) transmitidos
às plantas, reduzindo a transmissão de
espectros de luz prejudiciais à maio-
ria delas e aumentando a transmissão
dos que têm maior efetividade na taxa
fotossintética das plantas. Disponíveis
em diversas cores (amarela, vermelha,
silver, azul e pérola); como cada cor
de tela representa um determinado
comprimento de onda específico à
planta, estas telas são destinadas prin-
cipalmente ao cultivo de hortaliças
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folhosas, pimentões e tomates em
telados (viveiros) e estufas, flores de
vaso e de corte, mudas florestais e
nativas, flores tropicais, morango, uva,
maçã, pêssego e caqui.

Os benefícios gerais das telas reflexi-
vas aluminizadas e as fotoconversoras,
indicadas por Mangetti, são: aumento
da qualidade do produto final (cor, sa-
bor), menos queima por excesso de ra-
diação, precocidade (maior taxa
fotossintética das plantas), aumento de
peso e tamanho de folhosas e frutos,
menor perda por excesso de tempera-
tura, menor incidência de doenças
fúngicas e insetos (economia no uso de
defensivos químicos). As reflexivas, de
modo particular, ainda proporcionam
economia de água (em função da me-
nor evapotranspiração), melhor rendi-
mento da mão de obra, temperaturas in-
ternas das estufas mais amenas, prote-
ção contra geadas de inversão térmica
no inverno, economia na queima de le-
nha ou óleo diesel no inverno para o

aquecimento da estufa. As
fotoconversoras viabilizam a precocida-
de ou o retardamento da colheita, maior
teor de sólidos solúveis (°Brix) em mui-
tas frutas, maior desenvolvimento do sis-
tema radicular; melhor aproveitamento
de luz pelas plantas em função da alta
difusão de luz do material; maior unifor-
midade de maturação de frutas (uvas e
maçã por exemplo),  hastes mais lon-
gas e espessas em flores de corte, has-
tes menores em flores de vaso.

Segundo Cícero Leite, gerente da
Solpack, existem incontáveis produtos
oferecidos pelo mercado e custam, em
média de 20% a 200% a mais que as
mantas convencionais, dependendo
da tecnologia empregada. “O valor
das telas reflexivas aluminizadas de-
pende da porcentagem de
sombreamento, que varia de 35% a
80% de sombra”, revela Mangetti.
“Para extrair o máximo benefício des-
ta tecnologias, deve-se procurar aju-
da especializada levando em conside-

ração a estrutura e o clima locais, e o
objetivo comercial e características da
produção”, orienta Leite. Já para pro-
longar a vida útil, Alessandro Mangetti
ressalta que é importante instalar as
telas com conectores próprios, fixados
em panos individuais, evitar o contato
com pontos de atrito da estrutura, es-
colher o material correto para o uso
interno e  externo, evitar o contato com
produtos químicos à base de enxofre,
cloro e cobre principalmente.
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FRUTICULTURA

Embrapa Mandioca e Fruticultu-
ra (Cruz das Almas, BA) apresen-

tou ao público, pela primeira vez, a nova
variedade de bananeira BRS Platina,
durante o Simpósio Internacional
ProMusa-ISHS: Bananas e Plátanos, re-
alizado em Salvador (BA), em outubro.

O lançamento da BRS Platina, que
produz frutos do tipo Prata, está pre-
visto para setembro de 2012. Entre os
diferenciais em relação a outras varie-
dades estão a resistência à sigatoka-
amarela e ao mal-do-Panamá, que
estão entre as principais doenças da
cultura. De acordo com a Embrapa, os
frutos se assemelham aos do tipo Pra-
ta Anã em sua forma, seu tamanho e
sabor, porém devem ser consumidos
com a casca um pouco mais verde.

A pesquisa para identificação da
nova variedade foi desenvolvida em
parceria com o Instituto Federal Baiano
(IF Baiano) e com a Unidade Regional
Norte de Minas da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (Nova Porteirinha, MG).

nores, devido à sua suscetibilidade à
doença do mal-do-panamá, que está
distribuída por todo o País”.

A banana BRS Conquista possui
alto nível de produtividade e pode
atingir até 48 toneladas de frutos por
hectare por ano. As mudas da bana-
neira BRS Conquista podem ser obti-
das por meio dos viveiristas licencia-
dos pela Embrapa. Os endereços dos
viveiristas estão disponíveis no site
www.snt.embrapa.br .

NOVO GUARANAZEIRO PRODUZNOVO GUARANAZEIRO PRODUZNOVO GUARANAZEIRO PRODUZNOVO GUARANAZEIRO PRODUZNOVO GUARANAZEIRO PRODUZ
SETE VEZES MAISSETE VEZES MAISSETE VEZES MAISSETE VEZES MAISSETE VEZES MAIS
A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) Amazônia
Ocidental (Manaus, AM), lançou qua-
tro novas cultivares de guaranazeiro,
planta nativa da Amazônia, largamen-
te utilizada na produção de refrige-
rantes, alimentos, produtos farmacêu-
ticos e cosméticos. O lançamento foi
feito durante dia de campo voltado
aos produtores rurais, técnicos de as-
sistência técnica e extensão rural,
agências de fomento, empresas
agroindustriais e demais interessados
na cultura do guaraná.

As cultivares denominadas BRS
Cereçaporanga, BRS Mundurucânia,
BRS Luzéia e BRS Andirá  produzem,
em média, 1 quilo e meio de semen-
tes secas por planta ao ano. As no-
vas variedades de guaranazeiro che-
gam a produzir sete vezes mais que
a média regional, que é de 200 gra-
mas por planta ao ano, quando ma-
nejadas seguindo as recomenda-
ções do sistema de produção, ela-
borado pela Embrapa.

Além da alta produtividade, as no-
vas variedades têm como vantagem
a resistência genética à antracnose,
principal doença que afeta o cultivo
de guaraná na região Amazônica,
que chega a causar perdas totais na
produção. De acordo com a
Embrapa, a resistência a essa doen-
ça evita o desmatamento de novas
áreas para plantio.

O programa de melhoramento ge-
nético do guaranazeiro foi realiza-
do pelos pesquisadores da
Embrapa Amazônia Ocidental ,

A BRS CONQUISTABRS CONQUISTABRS CONQUISTABRS CONQUISTABRS CONQUISTA
Outra variedade de bananeira, a BRS
Conquista, lançada em 2008, pela
Embrapa Amazônia Ocidental
(Manaus, AM), está aos poucos sen-
do introduzida no cenário produtivo
pelos produtores brasileiros. Esse
fato ocorre devido à sua resistência
às doenças, como mal-do-panamá,
sigatoka-amarela e, especialmente,
a sigatoka-negra, principais doenças
fúngicas que atacam os bananais
das regiões tropicais úmidas no mun-
do, ocasionando redução de produ-
tividade. Além disso, a cultivar é
apreciada por seu sabor diferencia-
do e a aparência semelhante à da
banana Maçã.

Segundo Luadir Gasparotto, pesqui-
sador da Embrapa Amazônia Ociden-
tal, responsável pelo melhoramento
genético da cultivar, “em vista do sa-
bor e da aparência, a nova variedade
pode ocupar, no mercado, o espaço
deixado pela banana Maçã, cujas áre-
as de produção estão cada vez me-

Bananas resistentes
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André Atroch e Firmino Filho.  O lan-
çamento das novas cultivares de
guaranazeiro tem a coordenação da
Embrapa Amazônia Ocidental e da
Embrapa Transferência de
Tecnologia e contam com o apoio da
Secretaria de Produção Rural
(Sepror), do Instituto de Desenvolvi-
mento Agropecuário do Amazonas
(Idam) e da Prefeitura de Maués.

Produtores de morango de São
Paulo recebem auditoria para certifi-
car a qualidade de seus frutos

Agricultores de São Paulo, que cul-
tivam morango e buscavam desde
2006 a certificação da Produção Inte-
grada de Morango (PIMo), poderão
produzir a primeira safra certificada do
fruto a partir de maio de 2012.  A
certificação realizada nos dias 3,4 e 5
de novembro analisou propriedades
das regiões de Atibaia, Jarinu e
Valinhos. A equipe oficial de auditoria
do sistema PIMo analisou diversos

itens da Norma Técnica nas lavouras
e em outros pontos dos estabeleci-
mentos rurais.

A visita dos auditores incluiu verifi-
cação de laudos de água, solo, em-
balagens vazias de agrotóxicos, notas
fiscais de produtos e insumos, locais
de preparo de caldas para pulveriza-
ção, banheiros e facilidade para
higienização de mãos, equipamentos
e utensílios. Além disso, foram
coletadas amostras de morangos e
enviadas para análise microbiológica
em laboratórios credenciados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Os produtores e cola-
boradores também foram entrevista-
dos sobre práticas adotadas nas di-
versas etapas da produção.

A certificadora informou na reunião
de encerramento da auditoria, no Par-
que Duílio Maziero, em Atibaia, que
se o resultado das análises for
satisfatório e os produtores cumpri-

rem alguns pequenos ajustes, a pre-
visão é que, a partir de maio de 2012,
possam oferecer frutos certificados
com o Selo da Produção Integrada,
do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro), para o mercado.

Há seis anos, o propósito deste gru-
po de agricultores paulistas é produ-
zir morango respeitando o meio ambi-
ente, o trabalhador rural e os consu-
midores. De acordo com a pesquisa-
dora da Embrapa Meio Ambiente,
Fagoni Calegario, que coordenou o
programa de certificação, o morango
é considerado um dos produtos que
mais possui irregularidades, segundo
o Programa de Análise de Resíduos
de Agrotóxicos (Para), da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e por isso, este selo será um
diferencial para o fruto que é isento
que qualquer resíduo de agrotóxico ou
contaminação microbiológica.



24 Revista Plasticultura • Nov/Dez • www.revistaplasticultura.com.br

ENTREVISTA
Isabella Monteiro

Pilares do
desenvolvimento
e da dignidade

ndubitavelmente um dos grandes
desafios da humanidade é o comba-

te à fome e o incremento da produção
de alimentos em escala mundial. Um pro-
blema bastante complexo, de gigantes-
ca proporção, agravado pela ampliação

I dos abismos sociais e pelo aumento
populacional desmedido, refletindo em
milhares de mortos e subnutridos por todo
o globo. A questão congrega diversos
fatores correlacionados como o investi-
mento em tecnologias e pesquisas em

prol do desenvolvimento rural; aspectos
logísticos que viabilizem o acesso da
população a uma alimentação saudável,
bem como incentivo à produção de ali-
mentos regionais, que não sofram com
as pressões comerciais das commodities
agrícolas; reeducação alimentar no com-
bate à cultura do excesso e do desper-
dício; cooperação internacional na
minimização de conflitos étnicos e políti-
cos, na otimização de modos de produ-
ção menos onerosos e mais sustentáveis,
bem como na ampliação de programas
de distribuição de renda, entre outros.

A realidade desafiadora parece pro-
vocar análises predominantemente pes-
simistas de especialistas sobre o assun-
to. No entanto, o discurso de José
Graziano da Silva, recém-eleito Diretor-
Geral da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação
(FAO), cargo que assume em janeiro de
2012, ganha perspectiva otimista, porém
realista, sobre o tema. Agrônomo de for-
mação e doutor em Economia Rural,
desde 1977, Graziano da Silva se dedi-
ca a temas relacionados ao desenvolvi-
mento rural e à luta contra a fome em
âmbito acadêmico, político e sindical.
Coordenou a elaboração do Programa
Fome Zero e foi o responsável por sua
instalação em 2003, quando assumiu o
cargo de Ministro Extraordinário de Se-
gurança Alimentar e Combate à Fome
no início do primeiro governo do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre
março de 2006 e novembro de 2011 foi
representante Regional da FAO para a
América Latina e o Caribe. Em breve en-
trevista concedida à Revista
Plasticultura, Graziano abordou alguns
pontos principais que envolvem um dos
maiores entraves do século XXI. Confira
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Revista Plasticultura: Estimativas da Estimativas da Estimativas da Estimativas da Estimativas da
FAO apontam para o objetivo de ali-FAO apontam para o objetivo de ali-FAO apontam para o objetivo de ali-FAO apontam para o objetivo de ali-FAO apontam para o objetivo de ali-
mentar 9 bilhões de pessoas atémentar 9 bilhões de pessoas atémentar 9 bilhões de pessoas atémentar 9 bilhões de pessoas atémentar 9 bilhões de pessoas até
2050. Como aumentar a escala de2050. Como aumentar a escala de2050. Como aumentar a escala de2050. Como aumentar a escala de2050. Como aumentar a escala de
produção de alimentos para atenderprodução de alimentos para atenderprodução de alimentos para atenderprodução de alimentos para atenderprodução de alimentos para atender
à crescente demanda mundial, man-à crescente demanda mundial, man-à crescente demanda mundial, man-à crescente demanda mundial, man-à crescente demanda mundial, man-
tendo um equilíbrio sustentável dostendo um equilíbrio sustentável dostendo um equilíbrio sustentável dostendo um equilíbrio sustentável dostendo um equilíbrio sustentável dos
recursos e diante da limitação dasrecursos e diante da limitação dasrecursos e diante da limitação dasrecursos e diante da limitação dasrecursos e diante da limitação das
áreas de produção agrícola?áreas de produção agrícola?áreas de produção agrícola?áreas de produção agrícola?áreas de produção agrícola?
José Graziano:José Graziano:José Graziano:José Graziano:José Graziano: A FAO calcula que,
se mantivermos o atual padrão de con-
sumo, precisaremos aumentar a pro-
dução de alimentos em 70% para sa-
tisfazer uma população que chegará
a nove bilhões de pessoas em 2050.
Precisamos migrar para um modelo de
produção de alimentos mais susten-
tável, que exerça menos pressão so-
bre nossos recursos naturais. A Revo-
lução Verde foi responsável por gran-
de salto de produtividade agrícola a
partir dos anos 60, baseando-se no
uso intensivo de recursos naturais e
insumos agrícolas. No entanto, o mo-
delo adotado tem um impacto signifi-
cativo no meio ambiente. Precisamos
investir em uma revolução duplamen-
te verde, que aumente a produtivida-
de agropecuária de maneira susten-
tável. A FAO tem chamado esse novo
paradigma de save to grow – preser-
var para crescer. Também é importan-
te estimular a mudança de hábitos em
nossa alimentação. Como evidencia o
número crescente de pessoas que
sofrem de sobrepeso e obesidade,
cerca de dois bilhões de pessoas no
mundo, em muitos casos, podemos
comer menos e melhor. Precisamos
reaprender a comer bem, e esse pro-
cesso passa pela educação alimentar
e nutricional, e a reduzir desperdíci-
os. Hoje, perde-se muita comida, na
produção, no transporte e no consu-
mo. No total, joga-se fora 1,3 bilhão
de toneladas de alimentos por ano,
mais que a metade da produção anu-
al de cereais.

R.P.: O que pode ser dito sobre a O que pode ser dito sobre a O que pode ser dito sobre a O que pode ser dito sobre a O que pode ser dito sobre a
posição estratégica do Brasil, comoposição estratégica do Brasil, comoposição estratégica do Brasil, comoposição estratégica do Brasil, comoposição estratégica do Brasil, como
grande provedor de alimentos paragrande provedor de alimentos paragrande provedor de alimentos paragrande provedor de alimentos paragrande provedor de alimentos para
o resto do mundo?o resto do mundo?o resto do mundo?o resto do mundo?o resto do mundo?
J .G. :J .G . :J .G . :J .G . :J .G . :  O Brasi l  e os países do
Mercosul como um todo são os prin-

cipais exportadores de cereais e de
carne do planeta. Esse fato por si só
é uma contribuição importante por-
que aumenta a disponibilidade de
alimentos no mundo.

R.P.: O “Fome Zero”, uma iniciativa O “Fome Zero”, uma iniciativa O “Fome Zero”, uma iniciativa O “Fome Zero”, uma iniciativa O “Fome Zero”, uma iniciativa
surgida na primeira gestão do en-surgida na primeira gestão do en-surgida na primeira gestão do en-surgida na primeira gestão do en-surgida na primeira gestão do en-
tão presidente, Luis Inácio Lula datão presidente, Luis Inácio Lula datão presidente, Luis Inácio Lula datão presidente, Luis Inácio Lula datão presidente, Luis Inácio Lula da
Silva – de cuja elaboração partici-Silva – de cuja elaboração partici-Silva – de cuja elaboração partici-Silva – de cuja elaboração partici-Silva – de cuja elaboração partici-
pou – é um programa que se tornoupou – é um programa que se tornoupou – é um programa que se tornoupou – é um programa que se tornoupou – é um programa que se tornou
referência mundial em termos dereferência mundial em termos dereferência mundial em termos dereferência mundial em termos dereferência mundial em termos de
segurança alimentar e combate àsegurança alimentar e combate àsegurança alimentar e combate àsegurança alimentar e combate àsegurança alimentar e combate à
fome. Há iniciativas similares emfome. Há iniciativas similares emfome. Há iniciativas similares emfome. Há iniciativas similares emfome. Há iniciativas similares em
outros países, inspiradas neste mo-outros países, inspiradas neste mo-outros países, inspiradas neste mo-outros países, inspiradas neste mo-outros países, inspiradas neste mo-
delo? Quais outros modelos eficazesdelo? Quais outros modelos eficazesdelo? Quais outros modelos eficazesdelo? Quais outros modelos eficazesdelo? Quais outros modelos eficazes
existentes poderiam aperfeiçoar oexistentes poderiam aperfeiçoar oexistentes poderiam aperfeiçoar oexistentes poderiam aperfeiçoar oexistentes poderiam aperfeiçoar o
programa brasileiro?programa brasileiro?programa brasileiro?programa brasileiro?programa brasileiro?
J.G.:J.G.:J.G.:J.G.:J.G.: Cada país tem suas próprias ca-
racterísticas e não podemos simples-
mente exportar um modelo pronto –
seja do Brasil seja de qualquer outro
país. No entanto, não cabe dúvida
que diversas políticas do Brasil e ou-
tros países em desenvolvimento po-
dem inspirar ou ser adaptadas para
terceiros países. O próprio “Fome
Zero” buscou inspiração, bebeu na
fonte do New Deal que ajudou os Es-
tados Unidos e o mundo a superar a
Grande Depressão. Experiências bra-
sileiras já estão sendo compartilhadas
e adaptas em diversos países. Na
América Latina e no Caribe, por exem-
plo, a FAO e o governo brasileiro tra-
balham na instituição de programas

que vinculam a produção da agricul-
tura familiar à alimentação escolar,
garantindo uma alimentação saudá-
vel para as crianças em idade esco-
lar e renda para a agricultura famili-
ar, além de injetar recursos nos mer-
cados locais. O Brasil também pode
aprender com outros países. Algo im-
portante a ter sempre em mente é
que, ao contrário da cooperação tra-
dicional, a Cooperação Sul-Sul é mui-
to mais horizontal. O benefício é recí-
proco e os participantes se enrique-
cem com as experiências dos outros.

R.P.: Pode-se dizer que o continen- Pode-se dizer que o continen- Pode-se dizer que o continen- Pode-se dizer que o continen- Pode-se dizer que o continen-
te africano, de modo particular, é umte africano, de modo particular, é umte africano, de modo particular, é umte africano, de modo particular, é umte africano, de modo particular, é um
território que possui a realidade maisterritório que possui a realidade maisterritório que possui a realidade maisterritório que possui a realidade maisterritório que possui a realidade mais
agravante de fome do mundo, inten-agravante de fome do mundo, inten-agravante de fome do mundo, inten-agravante de fome do mundo, inten-agravante de fome do mundo, inten-
sificada por fatores complicantes,sificada por fatores complicantes,sificada por fatores complicantes,sificada por fatores complicantes,sificada por fatores complicantes,
tais como: problemas climáticos, altatais como: problemas climáticos, altatais como: problemas climáticos, altatais como: problemas climáticos, altatais como: problemas climáticos, alta
dos preços dos alimentos e confli-dos preços dos alimentos e confli-dos preços dos alimentos e confli-dos preços dos alimentos e confli-dos preços dos alimentos e confli-
tos locais – o que limita e/ou retardatos locais – o que limita e/ou retardatos locais – o que limita e/ou retardatos locais – o que limita e/ou retardatos locais – o que limita e/ou retarda
resultados efetivos de ações deresultados efetivos de ações deresultados efetivos de ações deresultados efetivos de ações deresultados efetivos de ações de
combate à fome. Qual o desafio decombate à fome. Qual o desafio decombate à fome. Qual o desafio decombate à fome. Qual o desafio decombate à fome. Qual o desafio de
gerir estas variáveis? Quais as açõesgerir estas variáveis? Quais as açõesgerir estas variáveis? Quais as açõesgerir estas variáveis? Quais as açõesgerir estas variáveis? Quais as ações
e os programas que devem ser cria-e os programas que devem ser cria-e os programas que devem ser cria-e os programas que devem ser cria-e os programas que devem ser cria-
dos para reverter esta situação?dos para reverter esta situação?dos para reverter esta situação?dos para reverter esta situação?dos para reverter esta situação?
J.G.:J.G.:J.G.:J.G.:J.G.: A África subsaariana concentra
cerca de um quinto da população
subnutrida do mundo e uma série de
questões que dificultam a garantia da
segurança alimentar. No entanto, tam-
bém tem um potencial de produção
que com estímulos corretos podem
ser acionados. Um fator importante é
assegurar que o processo de identifi-
cação dos problemas que o continen-
te enfrenta e as respostas necessári-
as sejam lideradas pelos próprios
países africanos. Não podemos impor
soluções de fora. Durante muitos
anos, tentou-se resolver problemas de
produção de alimentos utilizando
tecnologias e variedades de países
desenvolvidos que não eram adapta-
das às condições específicas de pa-
íses em desenvolvimento ou não eram
acessíveis pelos pequenos produto-
res desses países. Precisamos, por-
tanto, levar em conta essas diferen-
ças. O continente já tem o Programa
Geral para o Desenvolvimento Agrí-
cola da África (CAADP, na sigla em
inglês), que tem quatro eixos funda-
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mentais: gestão de terras e água;
acesso a mercados; abastecimento
de alimentos e combate à fome; pes-
quisa agropecuária. Esse programa
deve ser a base para a cooperação
internacional. Nesse marco, o Brasil
possui amplo leque de experiências
e tecnologias que pode compartilhar.
O exemplo mais claro é a Embrapa.
Toda a sua experiência na
tropicalização da agricultura pode ser
muito útil para países da África, que
têm características geográficas e cli-
máticas similares à nossa.

R.P.: A agricultura familiar pode ser A agricultura familiar pode ser A agricultura familiar pode ser A agricultura familiar pode ser A agricultura familiar pode ser
considerada um dos grandes pila-considerada um dos grandes pila-considerada um dos grandes pila-considerada um dos grandes pila-considerada um dos grandes pila-
res para o fortalecimento da segu-res para o fortalecimento da segu-res para o fortalecimento da segu-res para o fortalecimento da segu-res para o fortalecimento da segu-
rança alimentar? Quais investimen-rança alimentar? Quais investimen-rança alimentar? Quais investimen-rança alimentar? Quais investimen-rança alimentar? Quais investimen-
tos e políticas públicas devem sertos e políticas públicas devem sertos e políticas públicas devem sertos e políticas públicas devem sertos e políticas públicas devem ser
aplicados a fim de ampliar e solidifi-aplicados a fim de ampliar e solidifi-aplicados a fim de ampliar e solidifi-aplicados a fim de ampliar e solidifi-aplicados a fim de ampliar e solidifi-
car seu desenvolvimento?car seu desenvolvimento?car seu desenvolvimento?car seu desenvolvimento?car seu desenvolvimento?
J.G.:J.G.:J.G.:J.G.:J.G.: Em muitas regiões do mundo a
segurança alimentar está intrinseca-
mente vinculada à agricultura famili-
ar. Tomemos o exemplo da América
Latina, por exemplo, onde metade da
população que vive na miséria está
localizada nas áreas rurais. Se essas
famílias tiverem condições de produ-
zir alimentos para seu próprio consu-
mo e venda nas suas comunidades,
podemos reduzir a fome significativa-

mente. Ao mesmo tempo, agricultores
familiares são os principais produto-
res dos alimentos que consumimos
dentro da nossa região. Em estudo da
FAO e do BID, realizado em 2007, re-
lata-se que 67% do feijão, 84% da
mandioca, 49% do milho e 52% do lei-
te consumidos no Brasil eram produ-
zidos por esse setor. Portanto, eles têm
uma relevância importante para a nos-
sa segurança alimentar. Esse fenôme-
no, aliás, também se repete em outros
países da América Latina. O fortaleci-
mento da agricultura familiar aumenta
a disponibilidade de alimentos nos

mercados locais e pode contribuir para
a diversificação da dieta ao recuperar
alimentos tradicionais como feijão,
milho e mandioca. Esse fato é especi-
almente importante em momentos de
alta e volatilidade dos preços interna-
cionais dos alimentos. O apoio à agri-
cultura familiar deve ocorrer em dife-
rentes frentes, incluindo o acesso a
recursos naturais e insumos agrícolas
de qualidade; acesso a crédito e finan-
ciamento; e acesso aos mercados,
como é feito, por exemplo, com o pro-
grama de compras locais para a ali-
mentação escolar. Podemos aumen-
tar os benefícios quando conseguimos
que o apoio à agricultura familiar ve-
nha acompanhado de programas de
transferências de renda. Essa combi-
nação não só garante mercados para
o agricultor, como injeta recursos em
comunidades rurais ajudando a
reativar as economias locais. Quando
conseguimos juntar essas duas pon-
tas, por exemplo, com compras da
agricultura familiar para abastecer a
alimentação escolar, os benefícios
desses programas se potencializam e
contribuem para a dinamização das
economias locais.

R.P.: Diante dos cenários de crise in- Diante dos cenários de crise in- Diante dos cenários de crise in- Diante dos cenários de crise in- Diante dos cenários de crise in-
ternacional, os países ricos diminu-ternacional, os países ricos diminu-ternacional, os países ricos diminu-ternacional, os países ricos diminu-ternacional, os países ricos diminu-
íram os seus compromissos com aíram os seus compromissos com aíram os seus compromissos com aíram os seus compromissos com aíram os seus compromissos com a
ajuda internacional. O fato se refle-ajuda internacional. O fato se refle-ajuda internacional. O fato se refle-ajuda internacional. O fato se refle-ajuda internacional. O fato se refle-
tiu também nos repasses de verbatiu também nos repasses de verbatiu também nos repasses de verbatiu também nos repasses de verbatiu também nos repasses de verba
em apoio à FAO? Se sim, como esseem apoio à FAO? Se sim, como esseem apoio à FAO? Se sim, como esseem apoio à FAO? Se sim, como esseem apoio à FAO? Se sim, como esse
processo afetou o trabalho desen-processo afetou o trabalho desen-processo afetou o trabalho desen-processo afetou o trabalho desen-processo afetou o trabalho desen-
volvido pela entidade e o que fazervolvido pela entidade e o que fazervolvido pela entidade e o que fazervolvido pela entidade e o que fazervolvido pela entidade e o que fazer
para transpor este obstáculo?para transpor este obstáculo?para transpor este obstáculo?para transpor este obstáculo?para transpor este obstáculo?
J.G.:J.G.:J.G.:J.G.:J.G.: Na realidade, o orçamento da
FAO para o biênio 2012-2013 obteve
um pequeno aumento, mas é impor-
tante colocá-lo em perspectiva: a or-
ganização tem cerca de US$ 500 mi-
lhões por ano para financiar todos os
seus gastos.  Esse valor equivale a
menos da metade do orçamento do
Fome Zero no primeiro ano do gover-
no Lula. É possível que as contribui-
ções extraorçamentárias de caráter
voluntário dos países diminuam nos
próximos anos devido à crise. Preci-
samos estar preparados para isso e
buscar alternativas para assegurar que

José Graziano da Silva em visita à Feira de Agricultores de Desamparados, em São
José, na Costa Rica

Fo
to

: ©
FA

O
Lu

ca
s 

Ta
va

re
s

O fortalecimento da
agricultura familiar

aumenta a
disponibilidade de

alimentos nos
mercados locais e

pode contribuir para
a diversificação da
dieta ao recuperar

alimentos
tradicionais



27Revista Plasticultura • Nov/Dez • Ciência Agrícola para o produtor rural

a organização terá condições de pres-
tar a assistência que os países espe-
ram dela. A FAO precisa, portanto, ser
muito eficiente no uso dos recursos
para poder cumprir sua missão de
contribuir à erradicação da fome no
mundo. Para esse fim, estamos em um
longo processo de reforma interna que
espero poder terminar em 2012. Con-
cluí-la em bons termos é muito impor-
tante para que a organização possa
voltar a dedicar-se à sua missão. O
fortalecimento da Cooperação Sul-Sul
e o surgimento de novos países dis-
postos a aumentar sua cooperação
internacional, compartilhando recursos
técnicos e financeiros, como o Brasil,
e a identificação de mecanismos ino-
vadores de financiamento são outros
caminhos que estamos explorando.

R.P.: A estrutura e organização da A estrutura e organização da A estrutura e organização da A estrutura e organização da A estrutura e organização da
FAO permitem o desempenho espe-FAO permitem o desempenho espe-FAO permitem o desempenho espe-FAO permitem o desempenho espe-FAO permitem o desempenho espe-
rado do órgão? Quais mudanças járado do órgão? Quais mudanças járado do órgão? Quais mudanças járado do órgão? Quais mudanças járado do órgão? Quais mudanças já

foram realizadas para aperfeiçoarforam realizadas para aperfeiçoarforam realizadas para aperfeiçoarforam realizadas para aperfeiçoarforam realizadas para aperfeiçoar
sua atuação e quais são as próxi-sua atuação e quais são as próxi-sua atuação e quais são as próxi-sua atuação e quais são as próxi-sua atuação e quais são as próxi-
mas etapas para concretizar a refor-mas etapas para concretizar a refor-mas etapas para concretizar a refor-mas etapas para concretizar a refor-mas etapas para concretizar a refor-
ma e atingir a meta de erradicaçãoma e atingir a meta de erradicaçãoma e atingir a meta de erradicaçãoma e atingir a meta de erradicaçãoma e atingir a meta de erradicação
mundial da fome até 2025?mundial da fome até 2025?mundial da fome até 2025?mundial da fome até 2025?mundial da fome até 2025?
J.G.:J.G.:J.G.:J.G.:J.G.: A FAO é considerada uma or-
ganização lenta e pesada por alguns
de seus países membros, mas tam-
bém cumpre um papel fundamental
para promover a agricultura e segu-
rança alimentar no mundo. Essas fo-
ram as conclusões de uma avaliação
externa independente que foi entre-
gue em 2007. A organização está
agora em um processo de reforma
para responder aos pontos críticos
identificados, o qual inclui a organi-
zação de um sistema moderno de
trabalho com base em resultados
(results-based management) e a re-
dução do peso da burocracia inter-
na. Um dos meus compromissos no
mandato que assumo, em janeiro de
2012, é concluir a reforma da FAO

de maneira rápida e satisfatória, es-
sencial para que se possa contribuir
mais efetivamente à erradicação da
fome no mundo.

R.P.: O que gostaria de destacar O que gostaria de destacar O que gostaria de destacar O que gostaria de destacar O que gostaria de destacar
como pontos prioritários de sua ges-como pontos prioritários de sua ges-como pontos prioritários de sua ges-como pontos prioritários de sua ges-como pontos prioritários de sua ges-
tão à frente da FAO?tão à frente da FAO?tão à frente da FAO?tão à frente da FAO?tão à frente da FAO?
J.G.:J.G.:J.G.:J.G.:J.G.: Eu fui eleito com base em uma
proposta de cinco pilares: erradicar
a fome; avançar rumo à produção e
ao consumo sustentável de alimentos;
criar um sistema de governança de
segurança alimentar mundial mais
justo e efetivo; concluir a reforma da
FAO; e ampliar as parcerias e a Coo-
peração Sul-Sul. Meu compromisso é
implementar essa proposta. Eu que-
ro que, no fim do meu mandato em
2015, a FAO esteja novamente pre-
parada para dar uma contribuição
decisiva à erradicação da fome no
mundo e a promoção de melhores
níveis de nutrição.
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MEIO AMBIENTE
Larissa Stracci

Solos: eles estão exaustos!
O processo de exaustão da produtividade do solo (arenização), ou
seja, a transformação de um solo muito arenoso em uma área sem
nenhuma cobertura vegetal pode ocorrer em poucos anos, se não
forem tomadas medidas preventivas

manejo inadequado no cultivo do
solo está fazendo com que inú-

meras áreas cultiváveis do país percam
sua fertilidade e se tornem solos
arenizados, que deixam de ter capaci-
dade produtiva devido à retirada de
grande quantidade de nutrientes. En-
tre os principais problemas causados
pela arenização do solo está a abertu-
ra de novas áreas, o que provoca, mui-
tas vezes, o desmatamento e, mantido
o processo de cultivo, posteriormente,
essas áreas podem vir a se tornar não
mais cultiváveis. A exaustão dos solos
pode ocorrer em poucos anos, depen-
dendo da intensidade com que mane-
jos inadequados da agricultura ou da
pecuária são desenvolvidos no local.

De acordo com a pesquisadora da
Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna,
SP), Heloisa Ferreira Filizola, a
exaustão do solo pode ser explicada
sob os seguintes pontos de vista: o
químico, o físico e por ambos. “Do
ponto de vista químico (fertilização), a
exaustão pode ocorrer  rapidamente
com a utilização dos solos sem a re-

O posição devida dos nutrientes extraí-
dos pelas culturas. Do ponto de vista
físico, a exaustão pode ocorrer por
processos erosivos, que levam à per-
da da camada mais fértil do solo, ou
por compactação das camadas, pelo
preparo inadequado, tráfego excessi-
vo de máquinas em solos com teor de
umidade elevado,  bovinos, entre ou-
tros”, explica. Segundo ela, esse pro-
cesso se acentua quando os solos são
altamente arenosos, tem baixa coesão
entre partículas, baixa fertilidade na-
tural e uma vegetação rala e esparsa.

A exaustão do solo devido ao proces-
so de arenização difere do processo de-
nominado desertificação, já que este tem
sua origem e causas naturais, ao contrá-
rio da arenização, que é provocada pela
ação do homem, por meio da retirada da
cobertura vegetal. De acordo com Helo-
ísa, “o agente natural que originou esses
areais foi inicialmente a presença da água
através de processos de escoamento
concentrado do tipo ravinas (sulcos pro-
vocados pela chuva ou voçorocas, sul-
cos de grandes dimensões associados

à dinâmica da água das chuvas e o es-
coamento de subsuperfície)”. Por ou-
tro lado, dados provenientes da arque-
ologia indicam a existência de sítios ar-
queológicos sob estes areais, “revelan-
do que o processo de arenização é ori-
ginalmente decorrente da dinâmica da
natureza, ainda que a ação do homem
possa intensificar este processo”, ex-
plica a pesquisadora.

RECUPERAÇÃO DE SOLOSRECUPERAÇÃO DE SOLOSRECUPERAÇÃO DE SOLOSRECUPERAÇÃO DE SOLOSRECUPERAÇÃO DE SOLOS
ARENIZADOS: É POSSÍVEL?ARENIZADOS: É POSSÍVEL?ARENIZADOS: É POSSÍVEL?ARENIZADOS: É POSSÍVEL?ARENIZADOS: É POSSÍVEL?
Para recuperar o solo exaurido, deve-
se primeiramente fazer o levantamento
dos motivos que o tornaram improduti-
vos. Quanto mais o solo estiver degra-
dado, maiores serão os custos e mais
tempo será necessário para recuperá-
los. De acordo com a pesquisadora da
Embrapa Meio Ambiente, “se a
exaustão for apenas química, sua re-
cuperação se torna mais simples, pois,
dependendo do resultado das análises
químicas efetuadas, uma correção da
acidez com calcário, fosfatização, adu-
bos fosforados, correção de
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micronutrientes, introdução de
leguminosas ou mesmo implantação de
sistemas integrados de agricultura,
podem tornar estas áreas plenamente
produtivas”. Porém, quando a exaustão
envolve processos físicos, como per-
das de camadas, solos erodidos e com
sulcos ou voçorocas, a recuperação se
torna mais complicada e com custo
bem mais elevado, pois será necessá-
rio um planejamento conservacionista.
“Além disso, a área pode requerer a
recuperação do carbono perdido e a
formação de um novo horizonte de solo
fértil, o que vai demandar mais tempo
e maior conhecimento dos processos
envolvidos”, afirma Heloísa.

 Para iniciar o processo de recupe-
ração, o cultivo de leguminosas é o
mais indicado, pois além da fixação
de nitrogênio, trazem grande contribui-
ção no acúmulo de carbono orgânico.
Segundo Heloísa, as leguminosas
“possuem um sistema radicular que
chamamos de pivotante (raiz central
dominante) que atinge maiores profun-
didades, criando canais e aumentan-
do a macroporosidade do solo, após
sua decomposição. Esse processo fa-
cilita a oxigenação do solo, bem como
a infiltração de água da chuva ou irri-
gação, consequentemente aumentan-
do o armazenamento de água no solo”.
Entre outras técnicas que podem au-
xiliar na recuperação estão os siste-
mas integrados de lavoura-pecuária,
integração lavoura-pecuária-floresta,
consorciação de culturas, entre outros.

De acordo com Manoel Dornelas de
Souza, pesquisador da Embrapa Meio
Ambiente (Jaguariúna, SP), o investi-
mento necessário para a recuperação
do solo é relativo e não existe um nú-
mero em que se possa basear, já que
a exaustão da produtividade dos so-
los pode envolver vários processos e
ter múltiplas causas. “O que se reco-
menda é não deixar o solo atingir tal
nível de degradação, pois hoje em dia
existem várias técnicas e tecnologias
de cultivo que se forem seguidas,
pode-se ter uma agricultura plenamen-
te sustentável. O que se vê hoje em
dia, infelizmente, é pura falta de inves-
timentos em manejo conservacionista”,
afirma o pesquisador.

 Para Dornelas de Souza, a volta do
solo para a condição de produtivo tem
vários benefícios: “aumento da produ-
tividade, diminuição da expansão de
áreas, diminuição da necessidade de
desmatamentos, diminuição de custos
e produção de alimentos mais bara-
tos entre outros”, exemplifica.

ARENIZAÇÃO: PROBLEMA ALAR-ARENIZAÇÃO: PROBLEMA ALAR-ARENIZAÇÃO: PROBLEMA ALAR-ARENIZAÇÃO: PROBLEMA ALAR-ARENIZAÇÃO: PROBLEMA ALAR-
MANTE NO RIO GRANDE DO SULMANTE NO RIO GRANDE DO SULMANTE NO RIO GRANDE DO SULMANTE NO RIO GRANDE DO SULMANTE NO RIO GRANDE DO SUL
No Brasil, o problema dos solos
arenizados ocorre em diversos Esta-
dos e traz consigo prejuízos de ordem
econômica e ambiental. O Rio Gran-
de do Sul é o Estado que mais possui
solos arenizados no país, especial-
mente na Região Sudoeste até a fron-
teira com a Argentina e o Uruguai.
Nessa região, a arenização atinge 10
municípios: Alegrete,  Cacequi, Itaqui,
Maçambará, Manoel Viana, Quaraí,
Rosário do Sul, São Borja, São Fran-
cisco de Assis e Unistalda. No Estado
do Rio Grande do Sul, o total de areais
registrados é de 36,70 quilômetros
quadrados ou 3.670 hectares, o que
corresponde a 0,01% da área total de
abrangência desses dez municípios.

De acordo com o pesquisador da
Manoel Dornelas de Souza, no sul “o
processo ganha dimensões maiores a
cada ano e, caso não se encontre uma
solução definitiva para o problema, os
prejuízos gerados ao meio ambiente
local podem se intensificar. Esse fato

refletirá não somente sobre a econo-
mia dos municípios, mas também so-
bre a região como um todo, em fun-
ção da provável diminuição de poten-
cial produtivo a que está sujeita”.

De acordo com a entrevista da
geógrafa     Dirce Suertegaray ao site
IHU Online, publicada em maio de
2011, que teve como base sua pes-
quisa para tese de doutorado, o pro-
cesso de arenização que vem ocor-
rendo no Rio Grande do Sul, princi-
palmente na região do Pampa Gaú-
cho, pode estar crescendo em áreas
de plantio de eucalipto. Ainda segun-
do ela, além do pampa rio-grandense,
outra área que pode ser considerada
em estado de atenção especial devi-
do ao processo de arenização é o
Jalapão, no Tocantins.

PERDAS EM NÚMEROSPERDAS EM NÚMEROSPERDAS EM NÚMEROSPERDAS EM NÚMEROSPERDAS EM NÚMEROS
De acordo com o Doutor em Geologia
Ambiental e colunista do Portal
EcoDebate, Roberto Naime, em seu
artigo “Exaustão dos solos”, as perdas
de solo por erosão em áreas de
declividade de acordo com o tipo de
atividade dos terrenos podem oscilar
entre 4 kg/ano por hectare para áreas
com florestamentos ou culturas pere-
nes, passando para 700 kg/ano por
hectare para usos em pastagens, e
atingindo cifras que oscilam de 1 a 2
toneladas/ano por hectare para usos
agrícolas em lavouras.
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Pontos de vista
ESPECIAL

Marlene Simarelli

uso do plástico na agricultura cresce no Brasil e no mundo contribuindo para o aumento de produtividade e aprovei-
tamento de áreas com solos de baixa qualidade, quando se trata de cultivo protegido. A tecnologia contribui para o

desenvolvimento de materiais, além de mais resistentes, com propriedades benéficas ao cultivo protegido. Porém, sua
aplicabilidade vai de embalagens a armazenamento. Acompanhe a seguir a opinião de alguns dos atores deste setor,
com expectativas positivas de crescimento.

Qua l  a  impor tânc ia  daQua l  a  impor tânc ia  daQua l  a  impor tânc ia  daQua l  a  impor tânc ia  daQua l  a  impor tânc ia  da
plasticultura nos cenários na-plasticultura nos cenários na-plasticultura nos cenários na-plasticultura nos cenários na-plasticultura nos cenários na-
cional e internacional para acional e internacional para acional e internacional para acional e internacional para acional e internacional para a
produção agrícola?produção agrícola?produção agrícola?produção agrícola?produção agrícola?

Paulo Leal, presidente do Congres-Paulo Leal, presidente do Congres-Paulo Leal, presidente do Congres-Paulo Leal, presidente do Congres-Paulo Leal, presidente do Congres-
so Iberoameicano de Desenvolvi-so Iberoameicano de Desenvolvi-so Iberoameicano de Desenvolvi-so Iberoameicano de Desenvolvi-so Iberoameicano de Desenvolvi-
mento e Aplicação de plásticos namento e Aplicação de plásticos namento e Aplicação de plásticos namento e Aplicação de plásticos namento e Aplicação de plásticos na
Agricultura: Agricultura: Agricultura: Agricultura: Agricultura: É de fundamental impor-
tância para a produção agrícola quer
seja em ambientes de cultivo prote-
gido quer seja na produção agrícola
convencional, pois a plasticultura, no
sentido amplo da palavra,  utiliza-se,
além das estufas, nas quais o plásti-
co é utilizado nos formatos de filmes,
telas de sombreamento, telas
antiinsetos, filmes para cobertura do
solo, canais para hidroponia, floating
e aeroponia; também é explorado na
irr igação (tubos, gotejadores,
aspersores, etc.), na criação animal
(comedouros, bebedouros, etc.), no
armazenamento (embalagens e cai-
xas, sacos, lonas para silagem, etc.)
e na distribuição (caixas, sacos plás-
ticos, etc.). No cultivo em ambiente
protegido, em alguns casos, seu uso
é obrigatório, como na produção de
mudas cítricas. As vantagens do uso
do plástico são inúmeras, como di-
minuição do ciclo produtivo, melho-
ra da qualidade do produto e a intro-
dução de novas espécies com exi-
gências climáticas diferenciadas.
Portanto, é impossível vislumbrar
uma produção agrícola (plasticultura
ou não) sem a presença do plástico,
com tipos e formas distintas. Cuida-
dos no uso, manipulação, manuten-
ção e reciclagem devem ser perma-
nentes, visando sempre uma agri-
cultura sustentável e ecologicamen-
te correta.

Antonio Bliska, Presidente dos Co-Antonio Bliska, Presidente dos Co-Antonio Bliska, Presidente dos Co-Antonio Bliska, Presidente dos Co-Antonio Bliska, Presidente dos Co-
mitês Brasileiro de Desenvolvimen-mitês Brasileiro de Desenvolvimen-mitês Brasileiro de Desenvolvimen-mitês Brasileiro de Desenvolvimen-mitês Brasileiro de Desenvolvimen-
to e Aplicação de Plásticos na Agri-to e Aplicação de Plásticos na Agri-to e Aplicação de Plásticos na Agri-to e Aplicação de Plásticos na Agri-to e Aplicação de Plásticos na Agri-
cultura (Cobapla) e Iberoamericanocultura (Cobapla) e Iberoamericanocultura (Cobapla) e Iberoamericanocultura (Cobapla) e Iberoamericanocultura (Cobapla) e Iberoamericano
de Desenvolvimento e Aplicação dede Desenvolvimento e Aplicação dede Desenvolvimento e Aplicação dede Desenvolvimento e Aplicação dede Desenvolvimento e Aplicação de
Plásticos na Agricultura (Cidapa);Plásticos na Agricultura (Cidapa);Plásticos na Agricultura (Cidapa);Plásticos na Agricultura (Cidapa);Plásticos na Agricultura (Cidapa);
editor da Revista Plasticultura: editor da Revista Plasticultura: editor da Revista Plasticultura: editor da Revista Plasticultura: editor da Revista Plasticultura: O
plástico, em uma perspectiva
tecnológica, é ainda um produto des-
conhecido no meio rural. Apesar da
diversidade de aplicações (filmes e
telas para estufas e viveiros; lonas para
mulching; revestimento de reservató-
rios e canais de irrigação; aspersores
e bicos de pulverização; sacaria e
embalagens) e possibilidades, seu ín-
dice de aplicação e consumo consi-
derando-se o tamanho da população
brasileira e, mais importante, o peso
da agricultura na economia brasileira,
ainda é baixo quando comparado com
Argentina, Estados Unidos e outros
países. Pela sua maleabilidade, o plás-
tico contribuirá ainda, e muito, para
que a agricultura possa crescer em
produtividade e redução de perdas na
pós-colheita de grãos, hortaliças, fru-
tas e flores.

José Carlos Rossetti, CoordenadorJosé Carlos Rossetti, CoordenadorJosé Carlos Rossetti, CoordenadorJosé Carlos Rossetti, CoordenadorJosé Carlos Rossetti, Coordenador
da Coordenadoria de Assistênciada Coordenadoria de Assistênciada Coordenadoria de Assistênciada Coordenadoria de Assistênciada Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (CATI) - SecretariaTécnica Integral (CATI) - SecretariaTécnica Integral (CATI) - SecretariaTécnica Integral (CATI) - SecretariaTécnica Integral (CATI) - Secretaria
de Agricultura e Abastecimento: de Agricultura e Abastecimento: de Agricultura e Abastecimento: de Agricultura e Abastecimento: de Agricultura e Abastecimento: A
Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento sempre esteve atenta ao movi-
mento de crescimento do cultivo em
ambiente protegido em São Paulo e
vislumbrou, nessa atividade, um im-
portante instrumento para a permanên-
cia dos agricultores familiares no cam-
po, com geração de renda e empre-
go. As tecnologias empregadas nes-
se segmento têm trazido excelentes
ganhos para a agricultura brasileira e

de outros países, principalmente para
os pequenos agricultores. Ao possibi-
litar o plantio de olerícolas, flores e fru-
tas – culturas de grande importância
econômica e social ? nas mais diver-
sas regiões e condições de solo e cli-
ma, a plasticultura tem garantido ren-
da e emprego no campo. Além de pro-
mover ganho de produtividade, o sis-
tema de cultivo em ambiente protegi-
do melhora a qualidade do produto e
possibilita ao produtor fugir do perío-
do de sazonalidade que ocorre, prin-
cipalmente, na olericultura e obter uma
melhor remuneração da produção,
pelo fato de a comercialização ser fei-
ta em um período com menor oferta e
melhor preço. Nos últimos 10 anos, o
aumento da tecnologia no setor e o
desenvolvimento de novos produtos
têm permitido que a atividade cresça
de forma equilibrada e sustentável,
com a finalidade de permitir um me-
lhor aproveitamento de área e condi-
ções de crescimento e desenvolvimen-
to das culturas.

Juan Ignacio Montero, Diretor deJuan Ignacio Montero, Diretor deJuan Ignacio Montero, Diretor deJuan Ignacio Montero, Diretor deJuan Ignacio Montero, Diretor de
Pesquisa de Engenhar ia dePesquisa de Engenhar ia dePesquisa de Engenhar ia dePesquisa de Engenhar ia dePesquisa de Engenhar ia de
Biosistemas do Irta (Instituto de Pes-Biosistemas do Irta (Instituto de Pes-Biosistemas do Irta (Instituto de Pes-Biosistemas do Irta (Instituto de Pes-Biosistemas do Irta (Instituto de Pes-
quisa Públ ica,  do governo daquisa Públ ica,  do governo daquisa Públ ica,  do governo daquisa Públ ica,  do governo daquisa Públ ica,  do governo da
Catalonia), Barcelona, Espanha: Catalonia), Barcelona, Espanha: Catalonia), Barcelona, Espanha: Catalonia), Barcelona, Espanha: Catalonia), Barcelona, Espanha: Es-
tou mais diretamente envolvido em
assuntos relacionados à produção em
estufas, que é uma parte importante
do conceito de Plasticultura. Estufas
são muito importantes em todo o mun-
do e seu papel tem ganhado relevân-
cia a cada dia. A principal area de
cultivo protegido está no Extremo Ori-
ente (Japão, Coreia do Sul e especial-
mente China) com mais de 3 milhões
de hectares. A Bacia do Mediterrâneo
é a segunda area mais importante com

O

34 Revista Plasticultura • Nov/Dez • www.revistaplasticultura.com.br



35Revista Plasticultura • Nov/Dez • Ciência Agrícola para o produtor rural

mais de 150000 hectares. A Espanha
é o primeiro entre os países do Medi-
terrâneo com cerca de 50000 hecta-
res. Quase todas as estufas são
revestidas com uma película plástica,
basicamente LDPE. As principais ra-
zões para tamanha popularidade para
produção em cultivo protegido são:
proteção das culturas contra condi-
ções desfavoráveis de clima; aumen-
to da produtividade e qualidade e
melhor eficiência de uso de insumos
como água e fertilizantes.

Paolo Prada, Gerente Regional doPaolo Prada, Gerente Regional doPaolo Prada, Gerente Regional doPaolo Prada, Gerente Regional doPaolo Prada, Gerente Regional do
Departamento de Aditivos e Pigmen-Departamento de Aditivos e Pigmen-Departamento de Aditivos e Pigmen-Departamento de Aditivos e Pigmen-Departamento de Aditivos e Pigmen-
tos para Plásticos da BASF: tos para Plásticos da BASF: tos para Plásticos da BASF: tos para Plásticos da BASF: tos para Plásticos da BASF: O plás-
tico na agricultura tem funções muito
variadas desde cultivo protegido, irri-
gação, cobertura de solo,
armazenamento de grãos,
agropecuária, embalagens. O plásti-
co teve um crescimento importante
nos últimos vinte anos e está substitu-
indo outras matérias de maneira mais
eficiente, econômica e produtiva. No
caso da agricultura, está substituindo

as caixas de madeira. Temos vários
tipos: polipropileno, polietileno etc com
crescimento que vai a duas vezes e
meia o PIB, independente de qualquer
região do mundo. O crescimento é
muito mais acelerado nos países emer-
gentes, como China e Brasil. O suces-
so da Plasticultura está diretamente
conectado com o sucesso do plástico
– material. Depois a palsticultura no
mundo é usada para aproveitar áreas
áridas ou semi-áridas para conseguir
cultivar onde antes não se cultivava.
Podemos citar a brilhante experiência
de Almeria, na Espanha, que era uma
das regiões mais pobres, e tornou-se
um dos maiores exportadores de le-
gumes e hortaliças da Europa. Nas
regiões intertropicais, o plástico per-
mite cultivar onde não era permitido
por causa das chuvas muito fortes.
Então, primeiro, o uso do plástico
como proteção na agricultura permite
cultivar onde antes não era cultivado.
Segundo, é a produtividade: o cultivo
protegido permite fazer crescer as
plantas de maneira mais rápida, mais

controlada e mais eficiente que o cul-
tivo aberto atendendo as necessida-
des dos agricultores para que tenham
mais produtividade por área e também
para fornecer alimentos a preços mais
competitivos. São dois aspectos im-
portantes que respondem sobre a im-
portância do plástico.

Patrick Teyssonneyre, diretor de Ino-Patrick Teyssonneyre, diretor de Ino-Patrick Teyssonneyre, diretor de Ino-Patrick Teyssonneyre, diretor de Ino-Patrick Teyssonneyre, diretor de Ino-
vação e Tecnologia, Unidade de Ne-vação e Tecnologia, Unidade de Ne-vação e Tecnologia, Unidade de Ne-vação e Tecnologia, Unidade de Ne-vação e Tecnologia, Unidade de Ne-
gócio Polímeros, Braskem S.A.: gócio Polímeros, Braskem S.A.: gócio Polímeros, Braskem S.A.: gócio Polímeros, Braskem S.A.: gócio Polímeros, Braskem S.A.: O
uso do plástico pode ser relacionado
diretamente ao avanço tecnológico na
agricultura. Seja nos implementos e
maquinários, nas embalagens ou nos
filmes agrícolas e tubos para irrigação,
o plástico cada vez mais terá impor-
tância fundamental no aumento de
produtividade e na utilização racional
dos recursos no campo. No cenário
internacional, principalmente nos paí-
ses desenvolvidos, a plasticultura está
alguns passos à frente do Brasil. A
abundância dos recursos naturais no
Brasil juntamente com um sentimento
equivocado que ainda persiste de que
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temos terra, água, mão-de-obra etc in-
finitos levou a um atraso na adoção por
parte de algumas culturas de técnicas
de cultivo já difundidas no exterior. Te-
mos um longo caminho a percorrer
quanto à adaptação e pesquisa no uso
do cultivo protegido, da microirrigação,
etc . O recente aumento da classe mé-
dia brasileira foi acompanhado natural-
mente pela valorização da terra e do
aumento da demanda por alimentos.
Estes movimentos devem fomentar a
plasticultura no Brasil
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Paulo Leal: Paulo Leal: Paulo Leal: Paulo Leal: Paulo Leal: Tanto no mundo como no
Brasil, as possibilidades e perspecti-
vas são promissoras, pois os
polímeros, responsáveis pelos diferen-
tes tipos de plásticos, têm inúmeras
características, propriedades e finali-
dades distintas e aplicáveis diretamen-
te na agricultura.

Antonio Bliska: Antonio Bliska: Antonio Bliska: Antonio Bliska: Antonio Bliska: A sociedade de ma-
neira geral e o produtor em particular
ainda não perceberam outras
consequências do uso do plástico. Ele
está sendo demonizado (vejamos o
exemplo das sacolinhas de supermer-
cado) quando na verdade deveria
ocorrer o contrário. Seu uso permite
economias brutais de água para irri-
gação; reaproveitamento de áreas de-
gradadas, erodidas ou condenadas;
geração de emprego em escalas in-
versas ao da mecanização; perspec-
tivas de geração de riquezas equiva-
lentes ao das áreas urbanas e
consequente fixação da população em
áreas rurais. Do ponto de vista
tecnológico, o plástico está ainda
engatinhando. Investimentos em Pes-
quisa e Desenvolvimento em
nanotecnologia, por exemplo, em bre-
ve trarão novas aplicações e redução
de custos para processos produtivos,
embalagens e transporte.
José Carlos Rossetti
As perspectivas são excelentes, com
projeções de grande crescimento em
um curto prazo. Dados do Levanta-
mento Censitário de Unidades de Pro-

dução Agropecuária (LUPA), realiza-
do pela CATI, demonstram que São
Paulo detém 50% da área nacional de
cultivo em ambiente protegido, com
5.427 Unidades de Produção
Agropecuária em uma área de 14,4 mil
hectares. Em regiões tradicionais na uti-
lização da plasticultura, como é o caso
de Mogi das Cruzes, o crescimento
tem sido muito grande em cultivos de
flores e olerícolas. Além disso, as van-
tagens desse cultivo têm aberto novas
fronteiras para o plantio, principalmen-
te de olerícolas, em regiões não tradi-
cionais como Bauru e Ourinhos. Esse
crescimento projeta-se também para
outros Estados brasileiros.

Juan Ignacio Montero: Juan Ignacio Montero: Juan Ignacio Montero: Juan Ignacio Montero: Juan Ignacio Montero: Perspectivas
futuras: crescimento. A maioria dos
produtores não pode se permitir con-
fiar em condições meteorológicas para
produzir suas mercadorias. É espera-
do o aumento da área de cultivo pro-
tegido principalmente naqueles países
com condições climáticas favoráveis,
isto é, áreas com inverno ameno (que
não exigem aquecimento) e países
com temperaturas moderadas no ve-
rão que não requerem refrigeração.
Espera-se um sólido futuro para estu-
fas com pequenos aportes de energia,
além da energia gerada pela própria
estufa. A produção local em algumas
áreas urbanas e periurbanas perto das
grandes cidades pode ganhar uma
fatia do mercado.

Patrick Teyssonneyre: Patrick Teyssonneyre: Patrick Teyssonneyre: Patrick Teyssonneyre: Patrick Teyssonneyre: Há uma pers-
pectiva de crescimento muito grande.
Muitas aplicações já conhecidas de-
vem ganhar espaço no Brasil. Silos
plásticos para grãos e silagem, irriga-
ção para cana, laranja e café, aumen-
to de estufas e slabs para horticultura
etc são exemplos do quanto há o que
ser feito. Os biocombustíveis devem
também impulsionar estes desenvol-
vimentos. O plástico é um material mui-
to versátil. Hoje há, por exemplo,
mulchings com cores diferentes que
permitem o controle de pragas e fil-
mes fotosseletivos que proporcionam
um aumento significativo de produtivi-
dade etc. Há um espaço muito gran-

de para agregarmos mais funcionali-
dades que tragam ganhos expressi-
vos na produção com o mínimo de
impacto ambiental.

Paolo Prada: Paolo Prada: Paolo Prada: Paolo Prada: Paolo Prada: O que vemos e já acon-
tece nos últimos anos, e deve conti-
nuar, é o uso do plástico sempre mais
sofisticado, isto é, o plástico com ca-
racterísticas mais desenvolvidas. Por
exemplo: manta plástica para estufa–
no começo eram cinco folhas de
polietileno, uma camada, com um mí-
nimo de resistência para aguentar
uma temporada. Hoje há plásticos
para estufas que são multicapas,
tricapas, que incluem funções diferen-
tes, com resistência a pesticidas usa-
dos no cultivo protegido, com capa-
cidade de modificar a qualidade da
luz, que entra que altera efeitos, como
por exemplo, com observadores UV
com efeito antivírus, além de maior
durabil idade. Em nossa região
subtropical, entre os planos está con-
seguir os famosos plásticos frios. Não
existe no mercado uma solução co-
mercialmente viável para plásticos
que abaixem a temperatura interna da
estufa, quando a temperatura exter-
na sobe. Na área intertropical, mais
do que manter a temperatura, o plás-
tico é usado para proteção, diferente
da América do Norte e Europa. Gos-
taria de incorporar no fi lme de
polietileno produtos que pudessem
baixar a temperatura na estufa, com
gerenciamento de luz e de calor. Há téc-
nicas diferentes, chegando ao Brasil,
como o silo bolsa para armazenamento
de grãos – sistema prático que exige
pouco investimento. Outra coisa é o que
fazer com todo este plástico? Sabemos
como reciclá-lo, mas a coleta é difícil e
como limpar os materiais. Acho que so-
luções neste sentido são necessárias.
É um grande desafio. Usamos mais plás-
tico, por isso temos que nos preocupar
ainda mais em como dispor este mate-
rial. Estão surgindo plásticos
biodegradáveis, mas não são ideais. A
produção é ainda baixa e não conse-
guem competir com materiais antigos.
A indústria está trabalhando para en-
contrar alternativas viáveis.




