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EM TEMPO

INDúSTrIA DE fErTIlIzANTES 
ESPEcIAIS crEScEU 19,3% EM 2018

    A indústria brasileira de nutrição vegetal alcançou 
em 2018 um faturamento bruto de R$ 7,6 bilhões, 
o que representa um crescimento de 19,3% sobre o 
resultado obtido em 2017. O segmento de fertilizante 
foliar representou 71% do total faturado; seguido por 
fertilizante organomineral, com 12% de participação, 
condicionadores de solo, com 10%; fertilizante or-
gânico, que teve 4%; e substrato para plantas, com 
3% da receita global. Os dados foram levantados por 
uma pesquisa encomendada pela Abisolo – Associa-
ção Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal e 
elaborada pela Yeb Inteligência de Mercado. Foi feita 
ainda uma sondagem sobre perspectiva de cresci-
mento para 2019 e a previsão é de uma expansão 
em torno de 21% no faturamento do setor.
    Do faturamento total do setor, 83,6% fo-
ram oriundos de produtos nacionais e 
16,4% vieram de importações. Em 
termos de categorias comerciali-
zadas, os fertilizantes organo-
minerais foram os que regis-
traram maior crescimento 
de vendas, com avanço 
de 21% sobre o resulta-
do de 2017. Já por tipo 
de cultura, o estudo da 
Abisolo constatou que 
47% das vendas totais 
do setor tiveram como 
destino a lavoura da 
soja; seguida de frutas, 
hortaliças e legumes, com 
11%; milho, também re-
presentando 11% do total; 
café 9%; e a cana-de-açúcar, 
ficando com 6%. O restante foi 
dividido entre citros, algodão, fei-
jão, pastagem, arroz, reflorestamen-
to e plantas ornamentais.
    No tocante a venda por tipo de produtos, o 
levantamento apurou que as vendas de Fertilizantes 
Foliares estão concentradas nas culturas da soja, 
frutas, legumes, verduras e milho; Fertilizantes Or-
gânicos em soja, frutas, legumes, verduras e café; 
Organominerais na soja, café e milho; os Condicio-
nadores de Solo em soja, café e cana-de-açúcar; e, 
por fim, os Substratos para Plantas em frutas, legu-
mes, verduras, fumo e silvicultura. Do total de 504 
indústrias registradas hoje como ativas no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 255 pos-
suem organominerais em seus portfólios de produ-
tos, enquanto 254 delas dispõem de fertilizante foliar. 
Em média, as empresas possuem 37 produtos em 
seus portfólios. Considerando o volume de produtos 
vendidos, a estimativa do levantamento é de que fo-
ram comercializados 815,9 milhões de litros, sendo 
que, desse total, 54% foram de fertilizantes foliares, 

com um total de 441,3 milhões de litros, seguido de 
organomineral solo, que atingiu a marca de 373,3 
milhões de litros. Já em termos de produtos sólidos, 
a pesquisa verificou que foram vendidos cerca de 
7,4 milhões de toneladas de produtos. Nesse caso, 
o maior volume coube a condicionador de solo, com 
um total de 4,9 milhões de toneladas. Por último, 
no tocante a substratos para plantas, estima-se que 
foram vendidos 533,3 mil metros cúbicos em 2018.
    A pesquisa da Abisolo também levantou a situação 
de empregos no setor e, nesse aspecto, a indústria 
de nutrição vegetal encerrou 2018 com um total de 
19.600 postos de trabalho, o que significou uma am-
pliação de 5,4% frente ao quadro existente em 2017. 

Desse total de profissionais, 45% atuam na 
produção, 28% na área comercial, 21% 

no administrativo e 6% na área 
técnica. Um dado sobre a idade 

das empresas do segmento, 
o levantamento destacou 
que elas têm, em média, 
17 anos, sendo que 32% 
delas estão com mais 20 
anos de atividade, en-
quanto 16% operam a 
menos de cinco anos.
    Por faixa de fatu-
ramento, 4% das em-
presas de tecnologia 
em nutrição vegetal 
possuem receita bru-

ta superior a R$ 110 
milhões, mas a grande 

concentração, 53%, fa-
turam entre R$ 2 e R$ 20 

milhões. Uma parte desse 
faturamento, 3,6% em média, 

são investidos pelas empresas do 
setor em Pesquisa e Desenvolvimento 

de inovações para o mercado. A pesquisa da 
Abisolo constatou ainda que, nada menos que 97% 
das empresas reportaram aumentos nos seus custos 
de produção em 2018. Na média, os reajustes fica-
ram na faixa dos 13%, sendo que os aumentos nos 
valores das matérias-primas representaram 50% do 
total dos custos.
    Em termos de região que mais utilizam tecnolo-
gia em nutrição vegetal, o levantamento da Abiso-
lo verificou que Sudeste e Sul representaram, em 
2018, mais de 50% do faturamento total do setor. 
Os estados que se destacam no ranking de uso 
são: São Paulo (19,97%), Minas Gerais (14,58%), 
Paraná (11,45%) e Mato Grosso (10,97%). Esses 
quatro líderes consomem principalmente ferti-
lizantes foliares, enquanto o Rio Grande do Sul 
aparece como maior usuário de fertilizantes orgâ-
nicos e substratos para plantas.
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EM TEMPO

VINícOlA GArIbAlDI rEGISTrA MAIOr 
SAfrA DOS úlTIMOS 35 ANOS

    A Cooperativa Vinícola Garibaldi encerrou o re-
cebimento das uvas da safra de 2018/2019 com 
impressionantes 24.410.000 kg da fruta contabiliza-
dos – esse é maior volume registrado nos últimos 35 
anos na história da cooperativa. Essa quantidade de 
matéria-prima deve render a produção de 19 milhões 
de litros de bebidas.
     Desse montante de uvas, 56% destinam-se para 
a elaboração de sucos. A fatia reservada para pro-
dução de espumantes é de 25% do total recebido. “A 
Cooperativa Vinícola Garibaldi aposta na consolida-
ção dos espumantes como referencial de seu portfó-
lio. Tanto que registramos crescimento de 84% no 
processamento de uvas brancas para a fabricação 
dessa variedade de bebida. Somado aos investimen-
tos permanentes na qualidade dos rótulos, espera-
mos alavancar nossa participação de mercado nesse 
segmento, conquistado cada vez mais parceiros de 
negócios, premiações e reconhecimento da marca”, 
adianta o presidente Oscar Ló. Da safra recebida, 
ainda há destinação de 10% das uvas para produção 
de filtrado doce e 9% para os vinhos.
    Não é só a quantidade de uvas recebidas pela 
Cooperativa Vinícola Garibaldi nesta safra que im-
pressiona – também o nível da matéria-prima cha-
mou a atenção. “Foi uma safra com boa qualidade, 
que nos garantiu bons volumes de matéria-prima e, 
principalmente, manutenção do padrão do ano pas-
sado”, comenta o enólogo Ricardo Morari. Esse ele-
vado patamar de qualidade pode ser percebido espe-
cialmente no tocante aos insumos necessários para 
a elaboração de – bons – espumantes. “Observamos 

uma degradação bem lenta dos ácidos das uvas, en-
tão conseguimos vinhos base para espumantes com 
um frescor muito bom e com perfil aromático limpo, 
bem interessante para a bebida. Colhemos as uvas 
no ponto de maturação adequado e com um conteú-
do de acidez importante para termos frescor nos es-
pumantes”, comenta o enólogo Ricardo Morari.
     A safra 2018/2019 foi um período longo – a 
colheita começou no início de janeiro e seguiu até 
a segunda quinzena de março. “No princípio tive-
mos um período de maior incidência de chuvas, 
mas que não chegou a comprometer a qualidade 
das uvas para espumantes, como Chardonnay e 
Pinot Noir, que são colhidas logo cedo. Depois, as 
condições climáticas ajudaram, o tempo firmou na 
Serra gaúcha e conseguimos manter o padrão de 
qualidade dos vinhos base que vamos utilizar nos 
espumantes e também nos sucos. As uvas vieram 
com uma boa maturação”, explica. Até mesmo a 
variedade Isabel, colhida com um pouco menos de 
cor em relação aos outros anos, surpreendeu pelo 
alto índice de açúcar.
     Entre as variedades de uvas recebidas pela 
Cooperativa Vinícola Garibaldi destacam-se as 
brancas viníferas (Moscato, Malvasia, Pinot Noir, 
Chardonnay, Prosecco, Trebbiano, Riesling e Co-
lombard), as tintas viníferas (Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Tannat, Ancelotta, Alicante 
Bouschet e Merlot); as brancas comuns (Niagara, 
Lorena, Moscato Embrapa) e tintas comuns (Isa-
bel, Bordô, Couderc, Concord, Cora, Carmem, Vio-
leta, Santiago).
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EM TEMPO

rAINhA DA SOjA
Elizana Paranhos, engenheira agrônoma de São Paulo, 

se destaca na produção de soja. Ela já foi campeã do Desafio de 
Máxima Produtividade do CESB

    A sojicultora de Capão Bonito (SP), 
Elizana Baldissera Paranhos, de 39 
anos é um exemplo das mulheres que 
assumem o comando de propriedades 
rurais no Brasil. Ela é da segunda gera-
ção de sua família que trabalha no ramo 
do agronegócio, e hoje realiza diversas 
palestras para falar de suas realizações. 
Agrônoma por formação e com mestrado 
na Universidade de Tecnologia e Agri-
cultura de Tóquio (Japão), Elizana foi 
consagrada campeã do Desafio de Má-
xima Produtividade de Soja do Comitê 
Estratégico Soja Brasil (CESB) da Re-
gião Sudeste na safra de 2014/2015. Na 

época, ela conseguiu colher em sua pro-
priedade mais de 122 sacas de soja por 
hectare – a média nacional na mesma 
safra não passou de 61 sacas por hec-
tare. Esse marco na vida de Elizana fez 
com que ela se tornasse membro efetiva 
do CESB.
    Elizana conta que sempre viveu no 
campo. “Meu pai é produtor e trabalha-
va com a produção de uvas e, posterior-
mente, cereais. Desde muito pequena 
ele me levava para realizar os trabalhos 
no campo com ele”, relata. A produto-
ra diz que na hora de trabalhar, nun-
ca houve diferenciação entre ela e seu 
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irmão, por ela ser mulher. “Eu aprendi 
a laçar e participava das provas de laço 
comprido. Minha avó dizia que isso não 
era coisa para menina, mas meus pais 
sempre me incentivaram. Eles sempre 
nos levaram para ajudar nos afazeres do 
sítio, como costurar sacos de feijão e to-
car o trator, o caminhão”, conta.
    Com isso, Elizana reflete que não foi 
ela quem escolheu a agricultura, e sim 
a agricultura que a escolheu. “Eu sim-
plesmente cresci nela e nunca tive dú-
vidas da minha opção profissional”. O 
segredo para ter ótimos resultados em 
suas colheitas é o amor que ela dedica 
ao seu trabalho. Algo que ela vê como di-
ferencial, também, na hora de conquis-
tar o respeito dos homens, que ainda 
são maioria no campo. “Se você faz o que 
gosta e se tem conhecimento do assunto, 
o reconhecimento e o respeito são conse-

quência. E falar de igual para igual tam-
bém é fundamental”, considera.
    A produtora revela que vê o número 
de mulheres na agricultura crescendo ao 
longo dos anos. A inserção de novas tec-
nologias nos trabalhos dos agricultores 
e agricultoras é considerada por Eliza-
na como um dos fatores que pode estar 
colaborando para isso. “Antigamente a 
agricultura era muito braçal, exigia for-
ça física. Atualmente, o desenvolvimento 
tecnológico trouxe ao produtor máqui-
nas modernas, sensores e monitores que 
transmitem em tempo real o que está 
acontecendo no campo. Tocar uma pro-
priedade significa saber muito além do 
que práticas agronômicas, é preciso en-
tender sobre gestão, recursos humanos 
e financeiros. Mulheres são detalhistas e 
podem fazer diferença no processo pro-
dutivo de uma fazenda”, conclui. 
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Reformar 
ou recuperar?

Várias podem ser as causas da degradação de pastagens. A decisão 
de reformá-la ou recuperá-la vai depender de uma série de fatores. 

PASTAGEM

Texto: Marcelo Ronaldo Villa* • Fotos: Divulgação
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OBAIXA QUALIDADE 
DAS SEMENTES: ÁREA 

COMPROMETIDA 
PELO EXCESSO DE 
ERVAS DANINHAS.

manejo inadequado é o que mais contribui 
para que se acelere esse processo de degra-
dação de pastagens em todo território bra-

sileiro e até em países vizinhos. Quando falamos 
em manejo, englobamos o manejo do solo (parte 
química-fertilidade: adubação NPK e calagem; par-
te-física: compactação, infiltração e conservação), 
dos animais (quantidade adequada de animais por 
unidade de área, para evitar que ocorra o super ou 
subpastejo), da planta (altura correta de entrada 
e saída dos animais de acordo com a fisiologia de 
cada espécie/cultivar, oferta de forragem, etc), de 
pragas, doenças e ervas daninhas.
    O principal elemento de decisão entre optar pela 
reforma ou pela recuperação é o estande forragei-
ro. Quando se tem uma pastagem onde há pouca 
quantidade de plantas por metro quadrado, alta 
infestação por plantas indesejáveis (gramão, ervas 
daninhas, juquira, etc), solos compactados e dificul-
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dade de rebrota, é necessário que 
se tome a decisão de reformar. Já 
em situações onde há grande in-
festação de ervas daninhas e com 
plantas debilitadas por falta de 
nutrientes, recomenda-se a recu-
peração da pastagem, através da 
limpeza química ou mecânica da 
área e a reposição dos nutrientes 
que estão limitando a produtivi-
dade da área através de calagem 

(aplicação de calcário), adubação 
química ou orgânica, para repor 
os macro e micro elementos do 
solo (Nitrogênio, Fósforo, Potássio, 
Enxofre, Cálcio, Magnésio, Cobal-
to, Molibdênio, Boro, Cobre, etc).
    Quando a tomada de decisão 
for pela recuperação da pasta-
gem, o primeiro passo é retirar 
uma amostra de solo que seja re-
presentativa da área, enviar para 

Quando se tem uma pastagem onde há pouca 
quantidade de plantas por metro quadrado e alta 
infestação por plantas indesejáveis, como 
gramão e juquira, a reforma se faz necessária.

MARCELO RONALDO 
VILLA, TÉCNICO DA 
MATSUDA: “QUANDO A 
TOMADA DE DECISÃO FOR 
PELA RECUPERAÇÃO DA 
PASTAGEM, O PRIMEIRO 
PASSO É RETIRAR UMA 
AMOSTRA DE SOLO QUE 
SEJA REPRESENTATIVA DA 
ÁREA, ENVIAR PARA UM 
LABORATÓRIO 
CREDENCIADO EM FAZER 
A ANÁLISE DE SOLO”.
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PREPARO 
CONVENCIONAL 

DO SOLO.

um laboratório credenciado em fazer a análise de 
solo. Na sequência, fazer o controle das invasoras, 
através do método manual ou químico (com a aplica-
ção de herbicidas, principalmente para as de folhas 
largas) De posse dos resultados da análise do solo, 
e com a orientação de um profissional habilitado, 
deverá se fazer as recomendações indicadas para 
a correção do solo, através da calagem e gessagem. 
Essa prática deverá ser feita preferencialmente no 
início do período chuvoso. E, para se elevar a ferti-
lidade do solo, utilizar-se da adubação química ou 
orgânica aplicada em cobertura e em área total, e 
deixar a área a ser recuperada descansar por um 
período compatível para a espécie/cultivar que está 
implantada.
    Na recuperação de pastagem o custo está atre-
lado principalmente à quantidade de nutrientes a 
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PREPARO DE SOLO 
COM O USO DE 
HERBICIDA PARA 
EFETUAR PLANTIO 
DIRETO

ser reposta ao solo (maior ou menor) e ao grau de 
infestação de ervas daninhas, intensidade e estágio 
fenológico em que está a planta daninha, ou se há 
necessidade de se fazer alguma prática de conser-
vação de solo. Pois quanto maior a necessidade de 
aplicação de fertilizantes, de herbicidas e de horas/
máquina, maior será o custo por hectare.
    Uma pastagem recuperada produz mais kg de 
matéria seca/ha, com maior velocidade de retorno 
dos animais aos piquetes (em caso de sistema rota-
cionado). A forragem apresenta melhor qualidade 
(principalmente o teor de proteína bruta) e como a 
produção animal está diretamente ligada ao volume 
e qualidade do pasto, consegue-se obter maior taxa 
de lotação/ha (quantidade de animais por área) au-
mentando sua produtividade. Se a decisão for pela 
reforma (remoção da espécie/cultivar), o primeiro 
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passo é o mesmo da recuperação (tirar a amostra do 
solo e enviar a um laboratório). De posse dos resul-
tados, escolher qual espécie/cultivar será implan-
tada na área (se a mesma ou outra). Definida a es-
pécie/cultivar, o passo seguinte é estabelecer qual 
método de reforma será utilizado: se o convencional 
(utilizando-se arado, grade, etc) ou se pelo sistema 
de plantio direto (utilizando-se de herbicidas para 
eliminar as plantas já existentes). Em qualquer um 
dos métodos escolhidos, deve-se fazer primeiro 
a aplicação de calcário (calagem) para eliminar a 
acidez do solo e repor os macronutrientes (cálcio e 
magnésio). Essa operação deverá ser feita em área 
total a lanço, e com antecedência de pelo menos 90 
dias antes do plantio. No momento do plantio (se for 
por meio de plantio direto) ou pouco antes do plantio 
no caso de plantio convencional, deverá ser feita 
a adubação química, que visa a reposição dos nu-

ELIMINAÇÃO DA 
CULTURA ANTERIOR 

COM PREPARO DE 
SOLO CONVENCIONAL
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trientes essenciais e que limitam a 
produção (Nitrogênio, Fósforo, Po-
tássio, Boro, Cobre, Molibdênio, etc). 
Após a germinação, se necessário, 
fazer o controle químico de ervas 
daninhas e adubação de cobertura 
com nitrogênio e potássio.
    É importante que se faça um 
bom preparo de solo, seja ele con-
vencional ou através do sistema 
de plantio direto, pois o solo é o 
local onde serão depositadas as 
sementes. Ele deverá oferecer 
condições favoráveis para uma 
boa germinação e desenvolvimen-
to das plantas, principalmente do 

sistema radicular. Igualmente im-
portante é a escolha da espécie/
cultivar mais adequada ao solo, 
clima, manejo e espécie/catego-
ria animal. Escolhida a espécie/
cultivar, o produtor deve utilizar 
sementes de qualidade advindas 
de empresas que tenham tra-
dição em produzir sementes de 
pastagens. Evitando, assim, levar 
sementes com pragas, doenças e 
pouco vigor, que originará plan-
tas fracas e doentes, comprome-
tendo a vida útil da pastagem. E, 
também, utilizar equipamentos 
adequados para semear. Esses 
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equipamentos distribuem de for-
ma homogênea as sementes por 
toda a superfície do solo, obten-
do, dessa forma, um estande bem 
distribuído de plantas.
    É mais racional e inteligente 
manter-se a pastagem produtiva 
desde o momento de sua implan-
tação, do que esperar que ela en-
tre em processo de degradação e, 
com isso, perca o potencial pro-
dutivo, levando o produtor rural a 
ter menor oferta de forragem pro-
duzida por hectare e com menor 
qualidade para os animais. Como 
consequência, menor taxa de lo-

tação por hectare. Isso significa 
menor produção de carne ou leite 
por hectare durante o período em 
que a pastagem estiver degrada-
da, resultando em menos receita. 
Não bastasse essa menor receita, 
o produtor terá ainda que gastar 
um bom dinheiro para voltar à 
produtividade adequada. Prejuízo 
durante o período de baixa pro-
dutividade, mais prejuízo para a 
recuperação.

(*) Marcelo Ronaldo Villa é engenheiro 
agrônomo do Departamento Técnico 
Matsuda
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Caiaué para 
melhorar o dendê
Pesquisa aposta na palma de óleo nativa da América para melhorar 
a produção de azeite. O objetivo dos pesquisadores é desenvolver, 

por meio de melhoramento genético, materiais híbridos capazes de 
apresentar as melhores características de cada uma das espécies.

GENÉTIcA
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ma parceria entre a Embra-
pa Agroenergia (DF) e a Em-
brapa Amazônia Ocidental 

(AM) já selecionou cinco acessos 
do Banco Ativo de Germoplasma 
(BAG) de caiaué, que a Empre-
sa mantém no Amazonas, e fez 
a caracterização química des-
ses materiais, o primeiro passo 
para o trabalho de melhoramen-
to genético.
    “A hibridação interespecífica 
entre o caiaué e o dendezeiro tem 
como objetivo desenvolver culti-
vares tão produtivas quanto as 
de dendezeiro tipo tenera e com 
características do caiaué, como 
resistência a pragas e doenças, 

principalmente o distúrbio de-
nominado amarelecimento-fa-
tal (AF); elevada taxa de ácidos 
graxos insaturados; e menor 
crescimento vertical do estipe”, 
explica Raimundo Cunha, pes-
quisador da Embrapa Amazônia 
Ocidental.
    Com esse objetivo, a pesquisa 
avaliou os materiais buscando 
as características de baixa aci-
dez, maior quantidade de óleo, 
maior quantidade de caroteno e 
outras vantagens. Ao fim, obte-
ve melhores informações sobre 
esses acessos, o que permitirá 
realizar seleção mais criteriosa 
do parental ideal a ser cruzado 

U
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com o dendê e desenvolver os 
híbridos entre as duas espécies. 
“É um trabalho conjunto, para 
que a gente possa conhecer me-
lhor a diversidade que temos no 
banco e explorar isso no progra-
ma de melhoramento tanto da 
Embrapa como de outras insti-
tuições”, informa Manoel Teixei-
ra Souza Júnior, pesquisador 
da Embrapa Agroenergia.
    O cientista conta que o den-
dê possui ótimo rendimento na 
produção de óleo, porém é mui-
to perecível. Para que a colheita 
não estrague, é necessário que 
os cachos passem por trata-
mento em autoclave, processo 

que inativa as enzimas que de-
terioram o óleo. “Isso dificulta o 
trabalho do pequeno produtor, 
que é obrigado a levar sua pro-
dução a uma autoclave dentro 
de 48 horas, para que não per-
ca o produto”, esclarece Souza 
Júnior.
    É a alta acidez no óleo que 
obriga o produtor a inativar as 
enzimas nos cachos nesse cur-
to período, caso contrário, o 
óleo cria ranço e fica inadequa-
do para a indústria alimentícia. 
Empresas grandes têm fornos 
para autoclavar, ao contrário 
do agricultor familiar, que não 
conta com essa estrutura. “Por 

MANOEL TEIXEIRA 
SOUZA JÚNIOR, 
PESQUISADOR 
DA EMBRAPA 
AGROENERGIA : 
“É UM TRABALHO 
CONJUNTO, PARA 
QUE A GENTE POSSA 
CONHECER MELHOR 
A DIVERSIDADE QUE 
TEMOS NO BANCO 
E EXPLORAR ISSO 
NO PROGRAMA DE 
MELHORAMENTO 
TANTO DA EMBRAPA 
COMO DE OUTRAS 
INSTITUIÇÕES”.
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isso, é importante desenvolver 
variedades que o pequeno pro-
dutor tenha a possibilidade de 
colher os cachos, mantê-los na 
sua propriedade e ter tempo 
para comercializar, sem perder 
a qualidade devido à acidez”, 
explica Manoel Souza.
    Já o caiaué produz um óleo 
cuja taxa de deterioração é 
muito mais lenta do que a do 
de dendê, permitindo que o 
produtor armazene os cachos 
por mais de uma semana sem 
risco de perda de qualidade. 
No entanto, ele produz menos 
óleo que o parente africano. 
Por isso, os cientistas alme-

jam a planta híbrida que tra-
ga o melhor das duas espécies 
com alto rendimento de polpa, 
baixa acidez e vida mais longa 
após a colheita.

Resistente ao 
“amarelecimento-fatal”

    A palma de óleo americana, 
como também é conhecido o 
caiaué, apresenta resistência 
ao pior mal que assola a cultu-
ra do dendê, o amarelecimen-
to-fatal. “Os híbridos gerados 
com as duas espécies têm apre-
sentado essa resistência tam-
bém”, informa Manoel Souza, 
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frisando que o óleo extraído 
dos híbridos interespecíficos 
tem apresentado baixa acidez 
(ácidos graxos livres – AGL) e 
maiores teores de ácidos gra-
xos insaturados, característi-
cas que indicam melhor quali-
dade. A arquitetura da planta 
é outra vantagem destacada 
pelo cientista da Embrapa. De 
crescimento mais lento e bai-
xa estatura, o caiaué permite 
uma logística de colheita mais 
fácil em comparação ao primo 
africano que, por sua vez, tem 
estatura mais alta, o que exi-
ge maquinário específico para 
o manejo.

De tintas a margarinas

    A composição do perfil de áci-
dos graxos pode determinar o 
destino final do óleo na indús-
tria. O óleo de palma pode ser 
fracionado em dois componen-
tes após o refino: oleína (60%) e 
estearina (40%). A oleína é um 
óleo líquido, composto princi-
palmente de ácidos graxos, que 
possui propriedades emolientes 
e lubrificantes. Após o proces-
samento para a purificação de 
ácidos graxos, principalmente 
por destilação, tem aplicação 
nas indústrias de tintas e di-
luentes, alimentícias, cosméti-
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cas e oleoquímicas em geral. A estearina, devido ao 
seu maior grau de saturação, pode ser usada como 
gordura em bolos e biscoitos. Também serve como 
matéria-prima para a fabricação de margarinas, 
maionese e sorvetes. Além disso, pode substituir 
o sebo na produção de sabonetes. Os resultados 
da pesquisa para o óleo de polpa de caiaué, em 
todos os acessos, mostraram um maior teor de 
ácidos graxos insaturados, mais de 80%, con-
ferindo estado líquido em temperatura am-
biente, o que poderia ser mais interessante 
para o primeiro grupo de indústrias citado.

Analisando os materiais

    A pesquisa caracterizou, nos cinco 
acessos de caiaué (Careiro, Anori, Ma-
nicoré, Coari e Autazes), a composi-
ção de ácidos graxos, carotenoides 
totais, teor de óleo e conteúdo de 
ácidos graxos livres. Os que apre-
sentaram as melhores característi-
cas em termos de alto rendimento 
foram os acessos Coari e Careiro, 
e os de mais baixa acidez foram 
Manicoré e Coari. Os materiais 
recebem a mesma denomina-
ção dos municípios amazo-
nenses onde foram encon-
trados.
    Nesse estudo, os aces-
sos foram submetidos a 
diferentes tempos de 
armazenamento em 
condição ambiente 
(1, 7 e 14 dias) antes 
do processamen-
to, para avaliar a 
qualidade do óleo 
produzido. O con-
teúdo de óleo da 
polpa seca variou 
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entre 31,36% e 
50,34%. A análise 

cromatográfica ga-
sosa revelou que o 

ácido oleico é o ácido 
graxo monoinsaturado 

predominante em todos 
os cinco acessos.

    Após 14 dias de armaze-
namento dos frutos, a qua-

lidade do óleo permaneceu 
sem grandes alterações para 

todos os acessos, apresentan-
do níveis satisfatórios do conte-
údo de ácidos graxos livres, si-

tuados entre 1,33% e 2,66%. O 
conteúdo total de carotenoides 
apresentou altas concentrações 
nos cinco acessos.
    Esses resultados, como espera-
do, indicam que o caiaué contém 
menor teor de óleo de polpa do 
que as espécies africanas. Apesar 
disso, a palma americana possui 
menores valores de acidez, im-
portante parâmetro na qualida-
de. Os resultados desse trabalho 
foram relatados no artigo cientí-
fico Chemical Characterization of 
the American Oil Palm from the 
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Brazilian Amazon Forest, publi-
cado em 2018, na revista norte-
-americana Crop Science. O arti-
go é assinado por Manoel Teixeira 
Souza Júnior, Raimundo Nonato 
Vieira Cunha, Maria Daniela Es-
paña, Simone Mendonça, Paula 
Andréa Osorio Carmona e Marina 
Borges Guimarães
    O melhoramento genético do 
dendezeiro busca aumento de 
produtividade, redução do tama-
nho da planta e resistência ao 
amarelecimento-fatal (AF), ano-

malia letal e de causa ainda des-
conhecida.
    Pesquisas de melhoramento 
genético do dendezeiro são con-
duzidas pela Embrapa Amazônia 
Ocidental, no Campo Experimen-
tal do Rio Urubu, onde estão ins-
talados 412 hectares de plantios 
experimentais, entre ensaios de 
melhoramento genético, manejo 
de solos, nutrição de plantas e 
coleção de germoplasma de den-
dê e caiaué.
    Atualmente está sendo feito o 
sequenciamento do genoma de 
caiaué. Há também um trabalho 

de geração de marcadores mole-
culares em grande quantidade 
e sua aplicação para melhor 
conhecer a diversidade gené-
tica e a estrutura das popu-
lações do BAG de caiaué.
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Especial, e com um 
toque feminino

Mulheres se destacam na produção de cafés especiais em Santa Rita 
do Sapucaí . Empreendedoras, elas conquistam espaço no cultivo, 

exportação e no turismo rural.

cAfÉ
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história conta que os primei-
ros plantios de café em San-
ta Rita do Sapucaí, no Sul de 

Minas, surgiram no final do sécu-
lo 19. Naquela época, a produção 
agrícola do município ainda era 
dominada pelo cultivo do fumo. 
Mas a chegada da estrada de fer-
ro e a valorização do café, impul-
sionaram o investimento nesta 
nova cultura, aos pés da Serra da 
Mantiqueira. 
    A cafeicultura prosperou na 
região, beneficiada pelo clima e 
topografia do local. Mesmo en-
frentando crises, dividindo espa-
ço com a bovinocultura de leite e 
vendo surgir nos tempos atuais 
o avanço do polo tecnológico em 

Santa Rita do Sapucaí, a cafei-
cultura continua como forte ati-
vidade econômica no meio rural. 
Atualmente a produção está em 
torno de 120 mil sacas (60kg) por 
ano e a área plantada é de 5,8 mil 
hectares. 
    Mas um detalhe vem chamando 
atenção nos últimos anos: a pre-
sença de um grupo de 15 mulhe-
res empreendedoras, que estão 
investindo com sucesso na cafei-
cultura do município.  O trabalho 
desenvolvido por elas envolve a 
produção no campo, abertura de 
cafeterias, exportação do produto 
e até o turismo rural em fazen-
das de café. Todas as mulheres 
do grupo também fazem parte 

A
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do programa Certifica Minas Café. Trata-se de um 
programa do Governo de Minas Gerais, executado 
pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa), por meio da Emater-MG e do Ins-
tituto Mineiro de Agropecuária (IMA). A ideia é es-
timular os produtores a adotarem boas práticas de 
produção e uma gestão moderna da propriedade 
para agregar valor ao café mineiro. 
    “É fascinante o ânimo e o espírito empreendedor 
destas mulheres. Elas participam de eventos, de 
cursos, seminários. É uma união de forças”, expli-
ca a técnica da Bem-Estar Social da Emater-MG no 
município, Marina de Castro Barbosa. 

Empreendedorismo

    A produtora Maria Dorothéia Rennó Moreira vem 
de uma família tradicional de Santa Rita do Sapu-
caí. Em casa, guarda fotos antigas das terras que 

MARIA DOROTHÉIA 
RENNÓ MOREIRA: 
“O PRIMEIRO DESAFIO 
FOI ME IMPOR COMO 
‘MULHER PATROA’, 
COM EMPREGADOS 
HOMENS QUE ESTÃO 
ACOSTUMADOS A 
MANDAR NA CASA 
DELES. É UM GRANDE 
DESAFIO E VOCÊ TEM 
QUE TOMAR MUITO 
CUIDADO”. 
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herdou, ainda do início do sécu-
lo 20. Hoje, com ajuda do filho, 
ela cuida da produção de café na 
Fazenda Santa Maria.  Orgulhosa 
do trabalho que desenvolve, Ma-
ria Dorothéia conta que se preo-
cupa com a qualidade do café que 
sai da lavoura e que é exigente 
com o monitoramento de pragas 
e doenças. 
   “Eu costumava falar que café 
era como uma receita de bolo que 
eu colhia, adubava e esperava a 
outra colheita. Mas não é assim. 
Cada café tem um terroir (ca-
racterística de solo e microclima 
de uma extensão de terra) que é 
dele. Cada um é suscetível a do-
enças que são dele, tem lugares 

mais frios com mais ferrugem, 
tem lugar que sofre mais com a 
seca. Todos estes cuidados a gen-
te tem que monitorar durante o 
ano”, explica. 
    Mas não foram só a parte técni-
ca e os cuidados com a lavoura de 
130 hectares que vêm marcando 
a trajetória da produtora de café. 
Maria Dorothéia também fala so-
bre como é ser mulher num am-
biente ainda dominado por ho-
mens. “O primeiro desafio foi me 
impor como ‘mulher patroa’, com 
empregados homens que estão 
acostumados a mandar na casa 
deles. É um grande desafio e você 
tem que tomar muito cuidado. 
O segundo desafio foi me capa-
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citar para poder gerir uma lavoura grande, com 
eficiência, profissionalismo e foco. Por isso tenho 
assistência técnica, ofereço treinamento para os 
funcionários. Eu tenho uma baixa rotatividade de 
empregados, porque eles gostam da fazenda, eles 
vestem a camisa. É muito gratificante trabalhar 
com uma equipe boa. Quando eu cheguei aqui eu 
tinha funcionários. Hoje tenho uma família”. 

De pai para filha

    Santa Rita do Sapucaí é hoje conhecida como 
Vale da Eletrônica. E uma das “pratas da casa” 
neste setor também está desenvolvendo com su-
cesso a carreira como produtora e empresária de 
café. Com a formação em Técnica em Eletrônica, 
Laura Junqueira Mendes foi para São Paulo, na 
época com 17 anos,  estudar Economia. Em segui-
da, começou a trabalhar com empresas de inter-

MARA SERAFIM: “É 
MUITO DIFÍCIL A GENTE 
ENTRAR NO MERCADO 
DOS HOMENS.  HOJE 
ME SINTO UMA PESSOA 
CAPACITADA PARA 
FALAR SOBRE CAFÉ. 
FUI APRENDENDO 
E COLOCANDO EM 
PRÁTICA O QUE 
APRENDI”.
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net no Brasil e no exterior. De volta ao país, em 
2013, foi trabalhar com startups. 
    Pouco tempo depois, ela recebeu um convite 
do pai para ir a Santa Rita do Sapucaí  desen-
volver um programa de gestão para a fazenda 
da família. “Era para ser um projeto de dois 
meses. Mas cheguei na fazenda e vi um lugar 
lindo, cheio de potencial, com cafés maravilho-
sos. Os dois meses viraram três, quatro, cinco. 
E eu assumi a fazenda”. 
    Hoje ela está há três anos administrando a 
Fazenda Condado São José, com 150 hectares. 
A propriedade foi certificada, os cafés especiais 
passaram por uma rastreabilidade, houve in-
vestimento em gestão e tecnologia. Laura Men-
des conta que o programa Certifica Minas foi 
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iniciado há dois anos no local. Segundo ela, foi 
uma maneira de estruturar a fazenda. “A gen-
te chegou junto com o pessoal da Emater-MG 
para melhorar a fazenda como um grupo. Foi 
um trampolim para outras certificações e tam-
bém ajudou a receber mais pela saca de café”, 
afirma. 
    O mais recente passo foi o início da exporta-
ção do produto. “No ano passado começamos 
com o projeto de exportação direta para o com-
prador. Estamos, com muito sucesso, expor-
tando para  Espanha, Noruega, Estados Uni-
dos e Hong Kong”, explica.  
    Mas a porta aberta pela jovem produtora no 
exterior também está beneficiando outros cafei-
cultores do município. “Comecei exportando só 
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os cafés da propriedade, mas vi 
que tinha muitos pequenos pro-
dutores à minha volta, com cafés 
maravilhosos e que eu não podia 
deixar de fora. Então, estamos 
exportando o café desses produ-
tores. Eles chegam a receber até 
200% a mais do que normalmen-
te receberiam”.  
    Como mulher, Laura Mendes 
ressalta uma característica que 
está ajudando a diminuir os cus-
tos de produção, melhorar a ges-
tão e pensar na fazenda como 
uma empresa. “Uma coisa legal 
das mulheres é que a gente não 
tem medo de perguntar o que fa-
zer para que algo fique melhor. 

Somos mais humildezinhas”, diz 
a produtora e empresária. 

Café e turismo 

    Aproveitando a beleza natural 
da região da Serra da Mantiquei-
ra, outra mulher do município 
vizinho Cachoeira de Minas, mas 
que participa do grupo, resolveu 
investir em um setor da cafeicul-
tura que vai além da produção e 
da comercialização do produto: o 
turismo rural. 
    A ideia foi abrir as porteiras 
do Sítio São Sebastião para os 
visitantes, entre maio e outubro, 
época da colheita do café.  “Eles 
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passeiam pela fazenda, vendo 
os funcionários colhendo o café, 
além de todo processo de lim-
peza, lavagem, secagem no 
terreiro até a torra. Con-
seguimos agregar valor 
à nossa produção por 
causa das variedades 
que temos aqui e que 
as pessoas não conhecem, são 
sabores diferenciados”, explica 
a proprietária Mara Serafim Go-
mes.  
    Ela conta que os visitantes pro-
curam o lugar para curtir a na-
tureza e a beleza das lavouras no 
período da colheita do café, com 
o movimento de trabalhadores na 
plantação. O marido, junto com 
o filho, cuida da lavoura, que 
faz parte do programa Certifica 
Minas. E ela, como anfitriã dos 
turistas, capricha também na 
gastronomia. “Hoje faço muitas 
coisas com sabor de café, como 
nozes caramelizada com sabor 
de café, alfajor, cocada de café”, 
conta a produtora. 
    Além do Certifica Minas, a 
Emater-MG trabalha a parte gas-
tronômica, conhecida como Delí-
cias do Café. São mais de 200 re-
ceitas ensinadas às mulheres do 
município, usando o café como 
ingrediente. “Os pratos já partici-

param de diversos festivais e vi-
raram até livros. São receitas do-
ces, salgadas e bebidas”, explica 
a técnica da Emater-MG Marina 
Barbosa. 
    Mara Serafim conta que se ca-
pacitou tanto para aprender a fa-
zer as receitas como para enten-
der sobre o processo de produção 
de café. “É muito difícil a gente 
entrar no mercado dos homens.  
Hoje me sinto uma pessoa capa-
citada para falar sobre café. Fui 
aprendendo e colocando em prá-
tica o que aprendi”. 
    Para outras mulheres interes-
santes em investir na cafeicultu-
ra, ela dá a receita. “É um cui-
dado que nós mulheres já temos. 
É a organização, a limpeza, o ca-
rinho, o amor. E tudo acontece.  
Que comecem a desejar ser dife-
rente. Amar é ser diferente”. 
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Reabastecendo 
com boa genética

Criar bem as novilhas para garantir uma reposição adequada é 
fundamental para a sustentabilidade da fazenda.

lEITE

Texto: Alexandre Pedroso* • Fotos: Divulgação
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sustentabilidade da fazenda 
leiteira apoia-se em três pila-
res: preservação ambiental, 

responsabilidade social e efici-
ência econômica. E é importan-
te lembrar: não existe sustenta-
bilidade sem lucratividade. Há 
inúmeros fatores que afetam a 
lucratividade da exploração lei-
teira, e o foco do meu trabalho é 
o manejo alimentar do rebanho, 
especialmente das vacas leiteiras. 
Neste espaço eu tenho abordado 
outros temas como conforto ani-
mal e agrupamento do rebanho, 
que também são fundamentais 
para que a fazenda seja eficien-
te. Nesta edição vou falar sobre a 
questão da criação das novilhas 

de reposição, pois isso tem um 
impacto profundo na lucrativida-
de da fazenda leiteira.
    Toda fazenda precisa de boas 
novilhas para substituírem as 
vacas que naturalmente saem 
do rebanho, pelos mais variados 
motivos – descartes voluntários 
ou involuntários. Mesmo que a 
‘perda’ de vacas no rebanho por 
doenças ou outros distúrbios seja 
pequena, a vida produtiva desses 
animais é limitada, de forma que 
é imprescindível ter na fazenda 
um bom programa de criação de 
bezerras e novilhas para garantir 
a reposição adequada dessas va-
cas. Infelizmente muitas fazendas 
não dão a devida atenção a essa 

A
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questão. Ainda há produtores que pensam nas be-
zerras e novilhas apenas como um item de custo 
na fazenda, quando, na verdade, deveriam encarar 
a criação desses animais como um dos investimen-
tos mais importantes para a lucratividade. Via de 
regra, esse é um dos grandes exemplos de que o 
barato pode sair muito caro.
     Um bom programa de criação de bezerras e 
novilhas deve ter por objetivo principal a ‘entrega’ 
de novilhas parindo em bom estado por volta dos 
24 meses. Para tal, há algumas metas a cumprir, 
que são parâmetros fundamentais para garantir a 
eficiência do processo. A seguir destacarei o que 
considero parâmetros fundamentais para criar efi-
cientemente as novilhas em uma fazenda leiteira.
     Garantir a ingestão de quantidade adequada de 
colostro de boa qualidade nas primeiras 24 horas 
de vida da bezerra. É desnecessário falar sobre a 
importância da colostragem, que é uma das coisas 

ALEXANDRE 
M. PEDROSO,  
CONSULTOR TÉCNICO 
DA CARGILL:  “MESMO 
QUE A PERDA DE 
VACAS NO REBANHO 
POR DOENÇAS OU 
OUTROS DISTÚRBIOS 
SEJA PEQUENA, A 
VIDA PRODUTIVA 
DESSES ANIMAIS 
É LIMITADA, DE 
FORMA QUE É 
IMPRESCINDÍVEL 
TER NA FAZENDA UM 
BOM PROGRAMA 
DE CRIAÇÃO 
DE BEZERRAS 
E NOVILHAS 
PARA GARANTIR 
A REPOSIÇÃO 
ADEQUADA 
DESSAS VACAS”.
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mais básicas da criação de bezer-
ras. A ingestão do colostro é fun-
damental para que as bezerras 
recebam a proteção imunológica 
(anticorpos) que previne a ocor-
rência de doenças na fase inicial 
de vida. Como não há transferên-
cia de anticorpos da mãe para o 
feto durante a gestação, as bezer-
ras nascem sem proteção algu-
ma, e dependem totalmente das 
imunoglobulinas (IgG) que rece-
bem via colostro.
     Uma colostragem bem-feita 
deve garantir a ingestão de pelo 
menos 150 gramas de IgG nas 
primeiras 24 horas de vida. A 
meta é que, 48 horas após o nas-
cimento, as bezerras tenham no 

mínimo 10 gramas de IgG por li-
tro de soro sanguíneo. Idealmen-
te, as fazendas deveriam avaliar a 
concentração de IgG no colostro e 
no sangue das bezerras. Durante 
muito tempo isso não era simples 
de fazer, mas atualmente é possí-
vel realizar essas avaliações facil-
mente, utilizando-se um Refratô-
metro de Brix. Isso ajuda muito 
a ter certeza de que o proces-
so de colostragem foi bem feito. 
Além disso, é fundamental cui-
dar para que o colostro seja for-
necido em quantidade adequada 
rapidamente após o nascimento 
da bezerra. Nossa recomendação 
é fornecer o colostro da primeira 
ordenha o mais breve possível, 



abril/2019 l 47

garantindo a ingestão de 10% a 
15% do peso vivo (PV) em colos-
tro – cerca de quatro litros – nas 
primeiras seis horas de vida.
    Outro parâmetro importante, 
ou meta a ser atingida, é conse-
guir que aos 90 dias de vida a be-
zerra apresente pelo menos 17% 
do peso adulto desejado. Isso sig-
nifica que se o PV adulto é de 600 
quilos, as bezerras deverão pe-
sar pelo menos 102 quilos aos 90 
dias de vida. Para tal, é preciso 
seguir um bom programa de alei-
tamento e iniciar precocemente o 
fornecimento de ração inicial. O 
consumo de alimentos sólidos é 
restrito nas primeiras semanas 
de vida, mas é fundamental que 

sejam introduzidos precocemen-
te para que o desenvolvimento do 
rúmen seja estimulado o quanto 
antes.
     O objetivo de um bom pro-
grama nutricional nessa fase é 
atingir o consumo de ração inicial 
(concentrado) de 2 kg/dia para 
promover a desmama, entre 60 e 
90 dias de vida. Obviamente essa 
ração deve ser de alta qualidade, 
contendo aditivos específicos que 
ajudem no desenvolvimento ru-
minal e na prevenção de doenças. 
Nos primeiros 90 dias a ocorrên-
cia de doenças (morbidade) não 
deve passar de 10% e a mortali-
dade de bezerras deve ficar abai-
xo de 5%.
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     Após a desmama o foco é atingir 
o peso adequado para a primeira 
cobertura, por volta dos 13 a 15 
meses de idade. A meta é ter pelo 
menos 75% das novilhas prenhes 
aos 15 meses de idade, com, no 
mínimo, 55% do PV adulto quan-
do tiverem a prenhez confirmada. 
Considerando os 600 quilos já ci-
tados anteriormente, as novilhas 
prenhes deverão apresentar pelo 
menos 330 quilos, o que significa 
ter um ganho médio diário (GMD) 
em torno de 700 a 800 g/dia, da 
desmama até a cobertura. Trata-
-se de um objetivo totalmente 
possível, mas infelizmente isso 
ainda é um desafio em muitas 
fazendas. No entanto, é preciso 

entender que atingir essa meta é 
fundamental para garantir a lu-
cratividade da operação leiteira.
     Nessa fase é fundamental 
atender adequadamente aos re-
querimentos nutricionais das 
bezerras, oferecendo a elas ali-
mentos de alta qualidade e die-
tas corretamente formuladas, 
com atenção especial aos níveis 
de energia e proteína. Segundo 
a professora Carla Bittar, do De-
partamento de Zootecnia da USP/
ESALQ, muitos trabalhos de pes-
quisa mostram efeitos negativos 
no desenvolvimento da glândula 
mamária e na produção de leite 
na primeira lactação quando no-
vilhas apresentam taxas de ga-



abril/2019 l 49

nho de peso acima de 800 g/dia. Ajustes 
nas dietas desses animais, aumentando 
a relação entre proteína e energia, podem 
minimizar esse problema. O objetivo é ter 
novilhas com peso adequado no momento 
da cobertura, mas que não sejam excessi-
vamente gordas, ou seja, é preciso aten-
ção ao tamanho corporal também – daí 
a importância de fornecer mais proteína 
nessa fase.
     Com relação ao peso na primeira pa-
rição, para que as novilhas tenham um 
bom desempenho produtivo, a meta é 
atingir pelo menos 94% do PV adulto ime-
diatamente após o parto, e que isso acon-
teça até os 24 meses de idade. Isso cor-
responde a 564 quilos para um PV adulto 
de 600 quilos. Após a prenhez, o ritmo 
de crescimento pode ser mais acelerado, 
com GMD acima dos 900 g/dia. Não há 
prejuízo ou risco associa-
do a esses ganhos 
mais elevados. 
A questão é 
avaliar a re-
lação entre 
custo e bene-
fício da opera-
ção. Da mesma 
forma que na fase 
anterior, para que o de-
senvolvimento seja ade-
quado é imprescindível 
oferecer às novilhas ali-
mentos de alta qualidade 
e dietas corretamente for-
muladas, que atendam inte-
gralmente aos seus requeri-
mentos nutricionais.
    A professora Carla Bittar 
também alerta que os inves-
timentos na nutrição de no-
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vilhas devem ser avaliados de 
forma a manter índices ade-
quados de eficiência produti-
va. Quando os animais não são 
manejados e alimentados ade-
quadamente e apresentam bai-
xas taxas de crescimento, têm 
suas idades de cobertura e de 
primeiro parto aumentadas, o 
que pode encarecer o custo to-
tal de produção dessas novi-
lhas, prejudicando a lucrativi-
dade da fazenda.
     Por outro lado, investir cor-
retamente em nutrição duran-
te a fase pré-púbere pode re-
sultar em redução na idade de 
primeira cobertura e, conse-
quentemente, de primeiro par-
to, o que é altamente desejável. 
No entanto, esse investimento 
precisa gerar retorno financei-
ro positivo em um prazo mais 
curto e, para tal, é fundamen-
tal adotar tecnologias corretas, 
usar alimentos de alta qualida-
de, formular adequadamente as 
dietas e fazer um bom acompa-
nhamento do ritmo de cresci-
mento das bezerras e novilhas 
em cada etapa. Ter um técnico 

de confiança, que possa fazer 
as recomendações corretas e 
acompanhar de perto o pro-
grama de criação de novilhas, 
é fundamental para que esse 
programa tenha sucesso e 
possa contribuir decisivamen-
te para a sustentabilidade da 
fazenda.
     É muito importante que 
produtores de leite e técni-
cos envolvidos no manejo dos 
rebanhos leiteiros entendam 
que a criação de novilhas é 
um investimento que pode ter 
retorno em prazo mais longo 
ou mais curto, de acordo com 
a qualidade do trabalho feito 
com esses animais e com o ní-
vel de investimento em mane-
jo, qualidade dos alimentos e 
uso adequado de tecnologias. 
Esse investimento, via de re-
gra, determina a vida útil des-
ses animais no rebanho e o 
quanto eles darão de retorno 
financeiro ao produtor.

(*) Alexandre M. Pedroso é  Consultor 
Técnico Nacional em Bovinos Leiteiros da 
Cargill Nutrição Animal - Nutron
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Avicultura 
de precisão

A atividade, em escala industrial, tem nova perspectiva
 através do gerenciamento de dados

frANGO
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as últimas quatro décadas, 
o desempenho produtivo 
e o rendimento de carcaça 

de frangos de corte têm cres-
cido linearmente. Tudo indica 
que este crescimento continua-
rá, devido às novas tecnologias 
em genética, em biotecnologia e 
em biologia molecular, adotadas 
pela indústria avícola.
    O potencial genético dos fran-
gos de corte permite a multipli-
cação de cerca de 75 vezes de 
seu peso inicial, em um período 
de aproximadamente 40 dias. 
Desta forma, cada dia torna-
-se importante para o monito-
ramento dos animais. Qualquer 

ferramenta que consiga anteci-
par algum fato relevante, que 
possa influenciar o potencial 
de produção dos frangos, mini-
mizará a probabilidade de que 
uma decisão estratégica equivo-
cada seja empregada.
    Na avicultura, os sistemas 
de gerenciamento estão presen-
tes em todos os processos, des-
de o planejamento da produção 
até a entrega do produto final. 
A todo instante estes sistemas 
geram milhares de dados agru-
pados em diferentes setores, co-
nectados entre si ou não, que 
permitem uma visão numéri-
ca de um determinado período. 

N



abril/2019 l 55

Entretanto, normalmente, a ca-
pacidade de coleta de dados é 
muito maior do que a velocidade 
de seu processamento e análi-
se. Isto gera a sensação de que 
o setor está bem orientado, por 
possuir uma grande quantidade 
de dados. Porém, esta premissa 
só é verdadeira se os dados são 
transformados em informação, 
interpretados, de forma devida 
e em tempo hábil, para que de-
cisões sejam tomadas, de forma 
adequada.
    Para obter sucesso em um 
mercado tão competitivo e 
complexo, é necessário que as 
agroindústrias absorvam, de 

forma inteligente, esta enorme 
quantidade de dados gerados 
a todo instante e os gerenciem, 
traduzindo-os em informações 
e conhecimentos para tomadas 
consistentes de decisão.
    O gerenciamento de dados ou 
data management é uma técnica 
que faz parte de uma das etapas 
da descoberta de conhecimento 
em banco de dados. Ela é capaz 
de revelar o conhecimento con-
tido em grandes quantidades de 
dados armazenados nos bancos 
de uma organização, possibili-
tando a previsão de tendências 
e recorrências, a antecipação de 
eventos e permitindo a tomada 

CARLOS BRASIL, 
CONSULTOR DE DATA 
MANAGEMENT PARA 
AVES E SUÍNOS DA 
CARGILL NUTRIÇÃO 
ANIMAL – NUTRON.
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de decisões, baseadas em nú-
meros e não na intuição.
    A Cargill conta com um 
departamento de data mana-
gement, composto por uma 
equipe de especialistas que 
combina conhecimentos em 
produção animal, modelagem 
matemática e estatística, para 
a estruturação, a análise e o 
acompanhamento de dados. 
Estes especialistas, usando 
modelos matemáticos específi-
cos, atuam com o objetivo de 
orientar cada cliente, de forma 
customizada, na tomada de 
decisões estratégicas, que le-
vam em consideração todos os 
elos da cadeia de produção.

Importância da análise de 
dados nos sistemas produtivos

    A importância da análise de 
dados está relacionada a capa-
cidade de extrair informações 
relevantes, de um conjunto de 
dados, para reduzir custos, 
otimizar tempo, identificar e 
predizer fatores internos e ex-
ternos que podem impactar 
nos resultados produtivos e 
econômicos, criar rankings por 
eficiência, determinar a cau-
sa raiz dos problemas, acom-
panhar os resultados médios 
e suas variabilidades, crian-
do estratégias de melhoria do 
desempenho zootécnico. Tudo 
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isto resulta em ganhos econô-
micos, em um determinado pe-
ríodo de tempo.

Bases para a análise 
e interpretação dos dados 

na avicultura

    O primeiro ponto de aten-
ção, antes de qualquer análi-
se de dados, é certificar-se de 
que as informações são con-
sistentes, com volume rele-
vante para chegar às recomen-
dações corretas. Em seguida, 
é necessário executar uma 
rotina de limpeza e transfor-
mação destes dados, diagnos-
ticando os pontos influentes 

e seus outliers, com foco na 
redução da variabilidade.
    Com os dados organizados, 
inicia-se o estabelecimento de 
relações entre as variáveis, 
como elas se correlacionam 
e como uma interfere sobre 
as outras, assim como iden-
tificam qual a variável mais 
importante no sistema pro-
dutivo, em consideração. Na 
sequência, são desdobradas 
estratégias, de acordo com os 
objetivos da empresa, envol-
vendo planejamento, priori-
zação e coordenação de ações 
sobre os fatores que tornam 
o sistema produtivo mais efi-
ciente. O principal impacto da 

VICTOR SALES, 
CONSULTOR 
DE NUTRIÇÃO E 
DE ANÁLISE DE 
DADOS DA CARGILL 
NUTRIÇÃO ANIMAL - 
NUTRON.
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análise de dados na avicultura é o de 
maximizar a produtividade do sistema 
e otimizar o tempo e os recursos da 
empresa.
    Como exemplo, no segmento de 
produção de frangos de corte, de acor-
do com a análise de dados e com as 
diferentes aplicações de modelos es-
tatísticos, os potenciais de melhoria 
das granjas são determinados, como 
melhores, médias e piores. Para isto, 
são levados em consideração os fato-
res que podem influenciar o desempe-
nho da unidade produtiva (instalação, 
região, técnico, ventilação, linhagem, 
sexo, nutrição e outros), seu histórico 
e seu volume de produção. Com es-
tas informações, são criados planos 
de ação para análises e diagnósticos 
customizados.
 

Controle e monitoramento dos KPIs 
(Key Performance Index)

    Os principais indicadores de de-
sempenho (KPIs) são criados a par-
tir das priorizações definidas através 
de um diagnóstico de oportunidades 
da empresa. Indicadores de desem-
penho (CA, GPD, PM, mortalidade e 
IEP) e indicadores gerenciais (cus-
to de alimento, custo/kg etc.) fazem 
parte da estratégia determinada jun-
to ao cliente. Por meio disto, é possí-
vel comparar os períodos de produção 
e verificar se as metas estão sendo 
atingidas.
    É muito importante a definição das 
metas que serão implementadas no 
ano. Elas devem estar vinculadas aos 
planos de ação de curto e médio pra-
zos, sendo periodicamente revisadas.
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Exemplo de 
sustentabilidade
Propriedade implantou projeto de produção de biogás  
a partir de dejetos dos animais confinados e 
se tornou autossustentável em energia.

cOrTE
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confinamento no Sítio São 
Pedro do Bonfim implan-
tou um projeto de produção 

de biogás a partir dos dejetos 
produzidos pelos animais con-
finados, com objetivo de suprir 
a produção de energia elétrica 
e gerar uma fonte alternativa 
de receita para a propriedade. 
O projeto, que teve início em 
2018, abrangeu cerca de 2.000 
animais em um confinamento 

com capacidade estática para 
aproximadamente 650 cabeças, 
obtendo três giros ao longo do 
ano. Suplementados com pro-
dutos da linha de confinamen-
to Premix, os animais, que en-
traram com peso vivo médio de 
aproximadamente 380 kg, fo-
ram abatidos com média de 570 
kg, após 110 dias confinados.
    Atenta aos impactos ambien-
tais da atividade, a propriedade 

O

O biodigestor tem capacidade para armazenar 
cerca de 900 metros cúbicos de biogás, que 
alimenta um motor gerador de energia elétrica que 
consome, em média, 40 m3/hora do gás natural.
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instalou um biodigestor para produção de biogás, 
uma energia renovável, que utiliza os resíduos 
provenientes da biodigestão como fertilizantes. 
Para isso, a equipe técnica da Premix indicou o 
Núcleo Alto Desempenho Natural, produto com-
posto de aditivos naturais, que potencializa o de-
sempenho dos animais no confinamento e não 
compromete a produção de biogás. Com o uso 
desse produto, os mais recentes abates demons-
traram resultados zootécnicos excepcionais, com 
destaque para ganho médio diário (GMD) de 
1,622 kg/animal/dia, ganho de carcaça diário 
de 1,113 kg e rendimento de carcaça de 56%. 
Os resultados geraram rentabilidade mensal de 
2,96% e mostram a eficiência técnica e econômi-
ca dessa atividade.
     O biodigestor da propriedade tem capacidade 
para armazenar cerca de 900 metros cúbicos de 
biogás, que alimenta um motor gerador de ener-

SEGUNDO O 
CONSULTOR TÉCNICO 
DA PREMIX, ANDRÉ 
PASTORI D’ÁUREA, 
O BIOFERTILIZANTE 
PRODUZIDO PODERÁ 
SUBSTITUIR OS 
ADUBOS NPK 
NAS LAVOURAS 
E ENRIQUECER O 
SOLO COM MATÉRIA 
ORGÂNICA, GERANDO 
AUMENTO NA 
PRODUTIVIDADE 
E ECONOMIA EM 
ADUBAÇÃO.
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gia elétrica que consome, em mé-
dia, 40 m3/hora do gás natural. 
O motor ligado 20 horas por dia 
produz 45.000 kW ao mês. Sen-
do o consumo mensal do confina-
mento de apenas 480 kW ocorre 
um excedente de energia elétrica 
mensal de 44.500 kW que é ex-
portado para a rede elétrica e co-
mercializado com empresas ou 
indústrias que necessitem adqui-
rir energia limpa e renovável. De-
pendendo da bandeira praticada 
no momento, essa produção de 
energia pode gerar uma receita 
incremental de aproximadamente 
R$ 26 mil/mês.
    Segundo o consultor Técnico da 

Premix, André Pastori D’Áurea, o 
biofertilizante produzido pode-
rá substituir os adubos NPK nas 
lavouras e enriquecer o solo com 
matéria orgânica, gerando au-
mento na produtividade e econo-
mia em adubação. “Através das 
nossas análises, concluímos que 
os resultados com a utilização 
do biofertilizante permitem uma 
economia de aproximadamente 
40% no uso de adubo nitrogena-
do, considerando a ureia como 
fonte desse nitrogênio, impactan-
do econômica e ecologicamente a 
atividade”, ressalta.
    Por conta dos excelentes re-
sultados com a utilização do bio-
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digestor e seus efeitos positivos, 
o Sítio São Pedro do Bonfim está 
sendo licenciado pela Cetesb 
como propriedade ecologicamen-
te correta e sem impactos no meio 
ambiente. Com o licenciamento e 
a certificação, a fazenda pretende 
agregar ainda mais valor na co-
mercialização dos animais, por 
ser reconhecida como produtora 
de proteína animal dentro das 
premissas de Pecuária de Valor 

Sustentável incentivada pela Pre-
mix em seus clientes.
    Além do consultor Técnico, par-
ticiparam da assessoria ao Sítio 
São Pedro do Bonfim o diretor de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação da Premix, Lauriston Ber-
telli, o representante comercial 
da empresa, Devanir Maia, além 
do consultor Técnico/Comercial 
Fabrício Pereira de Souza, parcei-
ro da Premix.

Por conta dos excelentes resultados com a utilização 
do biodigestor e seus efeitos positivos, o Sítio 
São Pedro do Bonfim está sendo licenciado pela 
Cetesb como propriedade ecologicamente correta.
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OPINIÃO

• Por Coriolano Xavier* 

C

O futuro está 
aberto às idéias

om o olhar liberal econômico do novo 
governo, está cada vez mais presente a 
defesa de maior abertura e integração 
do Brasil no comércio mundial. Para o 

agro, a médio prazo, isso significaria buscar 
estratégias para conquistar novos mercados, 
fomentar transações com produtos alimen-
tares de maior valor agregado, desenvolver 
serviços tecnológicos para todo espectro do 
complexo agroindustrial e criar inteligência 
de marketing para competir em mercados 
maduros e conectado ao consumidor. Enfim, 
vai chegar a hora de buscar inovações em 
produtos e novas competências em gestão, 
para as quais não demos ainda foco mais 
forte.
    Encontramos um exemplo interessante 
dessa cultura diferente de agribusiness na 
Dinamarca, onde há 11 anos foi criado o 
Nordic Food Lab (“Laboratório de Alimen-
tos Nórdicos”, em tradução livre), ligado ao 
Departamento de Ciência dos Alimentos da 
Universidade de Copenhagen. Com aborda-
gem científica e humanística multidiscipli-
nar -- e pesquisadores de países da Europa, 
América do Norte, América do Sul e Ásia – a 
instituição estuda a conduta alimentar das 
pessoas em várias etnias, o uso de ingredien-
tes novos e técnicas culinárias ou de proces-
samento com maior potencial para o sabor. 
Visa aumentar a diversidade da oferta de ali-
mentos da região, privilegiando um enfoque 
de inovação e saúde.
    Outro exemplo instigante, daqui do Bra-
sil, aliás: uma máquina (B.Blend) capaz de 
preparar bebidas quentes e frias – como 
refrigerantes, sucos de frutas, chás e café, 
a partir de cápsulas similares àquelas que 
se vê em cafeteiras. Ideia que pode mexer 
no conceito de consumo, processamento, 
players e logística dessas categorias de 
produto. Por enquanto, o projeto engati-
nha no mercado, mas aparentemente é 
proposta voltada ao consumidor do futu-
ro, pois tem afinidade com valores de con-
sumo das novas gerações, como o fato de 
ser digital, simples, de fácil mobilidade e 

com menos resíduos plásticos. Ainda em 
território brasileiro, encontramos empre-
endedores que estão desbravando a China, 
longe dos holofotes da soja ou de proteínas 
animais. Cafeicultores mineiros que estão 
ensinando os chineses a trocar seu tradi-
cional chá por cafés finos do nosso país, a 
maior parte em café verde. Recebem cer-
ca de 15% a mais do que o preço médio 
da bebida e fazem uma ação mais ousa-
da sobre o mercado, trabalhando o hábito 
de beber café entre a população chinesa 
mais jovem, surfando a atração cada vez 
maior que os hábitos de consumo ociden-
tais exercem sobre a juventude urbana da-
quele país.
    Nesses três exemplos, chamo a aten-
ção não tanto para os fatos em si, mas 
para o que eles contêm de estratégia 
empreendedora. Neles se observa apos-
ta para o futuro, foco em valor agrega-
do, valorização da ciência & tecnologia 
e visões consistentes de marketing. De-
vemos entender o lugar de nosso agrone-
gócio no mundo, em bases mais amplas 
de oferta e qualidade. As oportunidades 
– para uma economia do nosso porte e já 
protagonista na produção de alimentos 
– podem ser imensas. E, aproveitá-las, 
não é só missão de governo. É missão de 
todo o complexo agroindustrial – de pre-
ferência devidamente integrado.

*Coriolano Xavier 
é membro do 
Conselho Científico 
Agro Sustentável 
(CCAS) e Professor 
da ESPM






