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LIGA DO ARAGUAIA

N
as pastagens do Vale do Araguaia, em 
Mato Grosso, um projeto tocado a várias 
mãos comprovou que a pecuária de corte 
brasileira em solos tropicais pode ser sus-

tentável. Mais do que reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa, por meio do manejo correto do pasto, 
ela consegue mitigar o gás metano liberado pelos ani-
mais e fixar volume considerável de carbono no solo.

As 24 fazendas pecuárias envolvidas na emprei-
tada são da Liga do Araguaia, entidade cujo objetivo 

inicial era a regularização ambiental, mas que agora 
se dedica a vários outros projetos de cunho conser-
vacionista e de gestão.  

Ao fim de cinco anos encerrados em 2020, o pro-
jeto Carbono Araguaia demonstrou, com apoio da 
Dow Química, da Embrapa e da Pangea Capital, que 
práticas como reforma e adubação de pastagem, 
além da integração lavoura-pecuária, se desdobram 
em números extremamente favoráveis tanto para a 
atividade em si quanto para o meio ambiente.

A começar pelo aumento da capacidade de su-
porte do pasto – que reduz a necessidade de der-
rubada de florestas –, diminuição da idade de abate 
– que significa menor tempo de emissão de meta-
no por boi –, maior fixação de carbono no solo e, de 
quebra, pagamento por serviços ambientais e ven-
da de créditos de carbono. Um ganha-ganha que 
servirá de estímulo para que mais criadores do País 
adotem as boas práticas dos pecuaristas que parti-
ciparam do projeto Carbono Araguaia.

São Paulo, 28 de abril de 2021
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O instrumento 
está disponível e as 
cooperativas e revendas 
precisam ir atrás para 
estruturar a operação”
Fernanda Schwantes, 
técnica adjunta da CNA

É a primeira vez na história que 
o banco entra como garantidor 
de uma operação de CRA
no mercado de capitais”
Cristiano Macedo, 
gerente comercial da 
securitizadora Ecoagro

ECOAGRO CNA
>>> ROBERTO NUNES FILHO

A nova “Lei do Agro” (13.986), 
que passou a vigorar há pouco 
mais de um ano, representou 
um grande passo para desburo-
cratizar o crédito agrícola, além 
de ter lançado as bases para que 
o setor se financie mais com re-
cursos privados. Um dos efeitos 
positivos foi trazer novas pos-
sibilidades para instrumentos 
tradicionais de captação de re-
cursos, como é o caso da Cédula 
de Produto Rural (CPR) e dos 
Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA), que agora 
podem ser referenciados em 
dólar, trazendo mais uma opção 
para os produtores. Graças a 
essa modernização na legisla-
ção, o País também contou, re-
centemente, com a concepção 
do Fundo de Investimento para 
o Setor Agropecuário (Fiagro).

Por mais que haja o potencial 
de serem uma solução para a 
próxima safra, esses mecanis-
mos de captação de recursos no 
mercado de capitais, no entan-
to, encontram-se ainda em está-
gio muito inicial e dependentes 
de discussões e medidas para o 
seu pleno funcionamento. Mas 
vale os produtores acompanha-

rem os próximos passos desta 
recente jornada. 

A começar pelo CRA. Cria-
do em 2004, o seu mercado 
alcançou valor recorde no ano 
passado, de R$ 15,81 bilhões 
em emissões, segundo dados do 
Anuário 2021 da Uqbar Con-
sultoria e Educação Financeira. 
Neste mesmo ano, porém, sua 
emissão em dólar ainda não 
deslanchou, notadamente por 
se tratar de uma pauta recente 
no universo agrícola nacional. 

O gerente comercial da se-
curitizadora Ecoagro, Cristiano 
Macedo, explica que algumas 
questões técnicas do CRA em 
dólar ainda estão sendo discuti-
das. “Há dúvidas por parte do in-
vestidor com relação à variação 
cambial, mais especificamente 
sobre a incidência do Imposto 
de Renda nessa variação. Essa é 
uma dúvida que ainda não está 
pacificada, porque depende de 
uma sanção do Banco Central 
para validar o item”, diz. “Quando 
o investidor entra com o dinhei-
ro em dólar, ele paga o Imposto 
de Renda sobre os juros da ope-
ração, mas ele não aceita pagá-
-lo sobre a variação cambial.”

O especialista acrescenta 
que a captação de recursos 

tidor da operação, o que tende 
a ser um atrativo para o inves-
tidor. “Esta é a primeira vez na 
história que o banco entra como 
garantidor de uma operação de 
CRA no mercado de capitais”, 
analisa Macedo, da Ecoagro. 

“O instrumento está dispo-
nível e as cooperativas e re-
vendas precisam ir atrás para 
estruturar a operação”, incen-
tiva a superintendente técnica 
adjunta da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), Fernanda Schwantes. “O 
envolvimento do BNDES traz 
credibilidade à operação e gera 
confiança no investidor. Com 
certeza o CRA Garantido será 
muito usado pelo produtor de 
soja e de outras culturas.”

Outra ferramenta muito im-
portante para o produtor de 
soja tomar recursos no mer-
cado de capitais é a Cédula de 
Produto Rural (CPR), que tam-
bém passou a ter passe livre 
para ser referenciada em dólar 
após a Lei do Agro. Mas, assim 
como o CRA em dólar, no mer-
cado de capitais essa operação 
ainda não está sendo realizada, 
justamente pelas indefinições 
técnicas sobre a incidência de 
Imposto de Renda na variação 

cambial. Por outro lado, sua 
emissão em dólar já está sendo 
realizada por bancos, no contex-
to de operações financeiras – o 
que também foi viabilizado pela 
sanção da Lei 13.986. 

Outra expectativa do mer-
cado está relacionada ao Fundo 
de Investimento nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais (Fia-
gro), mais um mecanismo que é 
fruto da Lei do Agro, mas que 
aguarda definições para, enfim, 
deslanchar. Instituído pela Lei 
14.130 no dia 30 de março, esse 
novo tipo de fundo permite que 
investidores direcionem apor-
tes para o agronegócio nacional, 
por meio de aplicações em ati-
vos, como títulos de crédito ou 
de securitização emitidos por 
empresas de cadeias produtivas 
agroindustriais, ou compra de 
propriedades, que poderão ser 
depois arrendadas ou vendidas 
a produtores.

A grande interrogação desse 
mecanismo está por conta de 
quatro vetos presidenciais que 
comprometeram os benefícios 
fiscais para os investidores. “A 
CNA está atuando firmemente 
junto ao Congresso Nacional 
para derrubar os vetos”, disse 
Fernanda Schwantes.

com variação cambial é muito 
vantajosa para o produtor de 
soja, justamente pelo fato de 
o dólar referenciar o preço da 
commodity. “Essa é uma combi-
nação perfeita para o produtor. 
Acredito que, até junho, as dúvi-
das em torno do CRA em dólar 
estarão sanadas para que esse 
instrumento esteja plenamente 
disponível para financiar a pró-
xima safra agrícola.” 

Um ano após a Lei do Agro 
entrar em vigor, o agronegó-
cio brasileiro também passou a 
contar com uma nova modalida-
de de certificado de recebíveis, 
batizada de CRA Garantido, 
apresentada no início de abril 
e que conta com projeto piloto 
realizado na cooperativa Cotri-
jal. O principal destaque é que 
essa ferramenta conta com a 
figura do BNDES como garan-

NO ÚLTIMO ANO, AGRONEGÓCIO VIU NASCER NOVAS FONTES DE CAPITAL PRIVADO,  
ESPECIALMENTE EM DÓLAR, E MERCADO AGUARDA DEFINIÇÕES TRIBUTÁRIAS PARA DESLANCHAR

PRÓXIMA SAFRA
À ESPERA DOS NOVOS 
FINANCIAMENTOS PRIVADOS

CRÉDITO PARA O CAMPO

A PECUÁRIA 
QUE COMBATE O 
AQUECIMENTO 
GLOBAL

VIRANDO O JOGO

PROJETO CARBONO ARAGUAIA, REALIZADO DURANTE 
5 ANOS EM MATO GROSSO, PROVA QUE A ATIVIDADE 
PODE REDUZIR EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA

“A gente, como criador de gado, 
já desconfiava que uma pecuá-
ria bem manejada não só emite 
menos gases do efeito estufa, 
como contribui para sequestrar 
as emissões”, diz o pecuarista 
Caio Penido, da Fazenda Água 
Viva, em Cocalinho (MT). De-
pois de cinco anos, tanto a pro-
priedade de Penido quanto ou-
tras 23 fazendas pecuaristas da 
região do Vale do Araguaia, em 
Mato Grosso, conseguiram pro-
var isso em números, por meio 
do projeto Carbono Araguaia, 
realizado entre 2016 e 2020. 
A iniciativa demonstrou que a 
atividade pecuária consegue, 
além de armazenar volume con-
siderável de carbono no solo, 
sequestrar as temidas emissões 
entéricas de gás metano da 
boiada. Isso, claro, se vários pro-
tocolos ambientais e de boas 
práticas de manejo do solo e dos 
animais forem adotados.

Como “brinde” à adoção 
desses cuidados, o pecuarista 
consegue maior produtivida-
de, com abate de animais mais 
precoces, e lotação intensiva do 
pasto – o que reduz a pressão 
para a abertura de novas áreas. 
Como consequência, poderá 
também receber pagamento 
por serviços ambientais (PSA) e 
vender créditos de carbono.

Tudo se iniciou no ano da 
Olimpíada do Rio, em 2016, 
quando a Dow Química pro-
curou os pecuaristas da Liga 
para levar à frente um projeto 
que contribuísse para mitigar 
as emissões de carbono do 
megaevento esportivo. A Liga 
do Araguaia, que reunia pe-
cuaristas do Médio Araguaia 
interessados em regularização 
ambiental, topou a parada. “Foi 
uma parceria vitoriosa; a Dow 
acreditou na gente, pegou um 
grupo de pecuaristas querendo 
fazer um projeto e deu certo”, 
conta Penido.

Para a iniciativa, foram cha-
mados outros parceiros, como 
a Embrapa e a PangeaCapital, 
empresa de estratégia ambien-
tal. No fim de abril, os resultados 
do projeto Carbono Araguaia 
foram apresentados em um 
evento online. Um dos números 
mais emblemáticos citados pelo 
sócio-diretor da Pangea, Rober-
to Strumpf,  demonstra que, en-
quanto um pasto degradado (na 
região do Cerrado) emite até 
99 toneladas de gás carbônico 
equivalente (CO²eq) por hecta-
re/ano, uma pastagem recupe-
rada e bem manejada consegue, 
em vez de emitir, sequestrar 
1,98 tonelada de CO²eq/ha/
ano. Isso já se levando em con-
sideração as emissões entéricas 
do gado, contabilizadas na mé-
dia de 1,5 tonelada de CO²eq 
por animal/ano. “Este é o princi-
pal número do projeto, porque 
tem um grande impacto no re-
sultado”, comemora Strumpf.

Ou seja, se o pecuarista re-
formar o pasto, adubá-lo, cui-
dar para que os animais entrem 
e saiam dos piquetes na hora 
certa, de maneira a não afetar a 
capacidade de rebrota das plan-
tas, o sistema passa a estocar 
carbono, em vez de emitir.

Outro importante indicador 
foi a capacidade de sequestro 

de carbono quando se utiliza 
o sistema de integração lavou-
ra-pecuária (ILP) na área para 
reformar os pastos. Strumpf in-
forma que, nesse caso, a reten-
ção de carbono aumenta para 
6,23 toneladas de CO²eq/ha/
ano. “Ressalto o potencial des-
se sistema como uma grande 
‘bomba de sucção’ de carbono 
na atmosfera”, diz.

O pesquisador da Embrapa 
Manoel Claudio Motta Ma-
cedo, que juntamente com os 
pesquisadores da mesma ins-
tituição Roberto Giolo de Al-
meida e Eduardo Assad acom-
panha as atividades da Liga do 
Araguaia, cita que estudos rea-
lizados em duas propriedades 

filiadas apuraram que só o car-
bono estocado em pastagens 
recuperadas há pelo menos 
dois anos tem o potencial de 
mitigar 66% das emissões de 
metano dos bovinos.

Macedo compara também 
o estoque de carbono entre 
um sistema com integração 
lavoura-pecuária (ILP) e uma 
floresta nativa de Cerrado. Na 
melhor das situações, um siste-
ma de ILP consegue armazenar 
36,88 megagramas de carbo-
no equivalente por hectare/
ano, numa profundidade de 0 
a 20 centímetros do solo. Já 
uma floresta nativa armazena 
26,66 megagramas. Quando se 
vai à profundidade de 40 cen-

tímetros, o melhor sistema ILP 
pesquisado armazenou 58,17 
megagramas e a floresta nativa, 
48,96 megagramas.

Penido ressalta que o Bra-
sil deve levar esses resultados 
para as esferas internacionais e 
mudar o discurso a respeito da 
pecuária. “Em fóruns no exterior 
só se fala das emissões entéri-
cas do gado, que é uma situação 
típica dos rebanhos do Hemisfé-
rio Norte”, diz, e argumenta: “O 
que acontece na pecuária tropi-
cal, porém, é emissão por parte 
do gado, mas também remoção 
por parte do sistema como um 
todo. Ou seja, o balanço desses 
dois fatores é que deve ser leva-
do em conta e calculado”.

Aumento de 
produtividade pecuária 
e sequestro de 113 mil 
toneladas de carbono

Ao longo de cinco anos do 
Projeto Carbono Araguaia, 
os resultados foram bas-
tante benéficos. A iniciativa, 
que contou com parceria da 
Dow, teve como participan-
tes 24 fazendas do Vale do 
Araguaia, em Mato Grosso, 
que detêm uma área de 80 
mil hectares de pastos. Ao 
fim do período – entre 2016 
e 2020 –, 24 mil hectares de 
pastos foram recuperados – 
tendo agora um total de 43 
mil hectares de pastagens 
em boas condições. Além 
disso, o rebanho inicial da-
quelas 24 fazendas, que era 
de 73.127 cabeças, deu um 
salto de 46%, para 107.048 
cabeças. Isso foi possível 
porque, com a melhora  
dos pastos, estes comporta-
ram um maior número 
de animais.

Roberto Strumpf, da 
PangeaCapital, menciona 
que logo no segundo ano o 
sequestro de carbono come-
çou a acontecer. “Percebe-
mos que a partir desta etapa 
houve investimento maior 
por parte dos pecuaristas na 
restauração das pastagens”, 
cita. “Aí o sistema deixou de 
ser um emissor e passou a 
sequestrar carbono.”

Dessa forma, a taxa de 
lotação também apresentou 
evolução, de 0,95 cabeça por 
hectare para 1,39 cabeça de 
gado por hectare, ou 32% 
mais. Houve também a redu-
ção da idade de abate, de 28 
meses, em média, para 22 a 
24 meses. Sob esse aspecto, 
Caio Penido, da Liga do Ara-
guaia, frisa que se um bovino 
é abatido mais cedo significa 
que ele também vai passar 
menos tempo emitindo 
gases do efeito estufa.

Com todas essas me-
lhorias e principalmente 
por causa da recuperação 
e manejo adequado de 
pastagens, o projeto con-
seguiu mitigar, no período, 
113.928 toneladas de CO² 
equivalente.  No caso dos 
bovinos, se no primeiro ano 
eles emitiam 2,29 toneladas 
de CO² equivalente por 
cabeça por ano, no último 
ano do projeto essa emissão 
se reduziu 122%, para 1,03 
tonelada. A emissão por 
hectare, por sua vez, caiu 
57%, de 2,17 toneladas para 
1,38 tonelada. 

Penido conta que, a 
partir de 2021, o projeto 
Carbono Araguaia seguirá 
de forma independente, 
com o objetivo de formatar 
um modelo de comercializa-
ção dos créditos de carbono 
a serem obtidos a partir 
do seu encerramento. Ele 
lembra que o projeto tam-
bém “permanecerá como 
um enorme legado com 
sua contribuição para um 
melhor entendimento por 
estudiosos e toda a socie-
dade sobre as ferramentas 
para medir o balanço líquido 
de carbono na atividade 
pecuária no Brasil”.

A gente, como criador 
de gado, já desconfiava 
que uma pecuária bem 
manejada não só emite 
menos gases do efeito 
estufa, como contribui para 
sequestrar as emissões”
Caio Penido, pecuarista 
da Fazenda Água Viva

Evolução dos indicadores no projeto Carbono Araguaia
Indicador Ano-base (2014/15) Ano 5 (2019/20) Taxa de variação

Emissão por cabeça (tCO²e/cab) 2,29 1,03 -122%

Emissão por hectare (tCO²e/ha) 2,17 1,38 -57%

Taxa de lotação (cab/ha) 0,95 1,39 32%

Tempo de abate (meses) 28 24 -17%

Área recuperada (hectares) 19.755 43.249 54%

Fonte: Projeto Carbono Araguaia/PangeaCapital

Apuro técnico 
na medição 
das emissões

O balanço líquido de 
emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) 
no projeto Carbono 
Araguaia foi apurado 
de acordo com os cri-
térios da metodologia 
GHG Protocol Agrico-
la. Segundo a Liga do 
Araguaia, o Programa 
Brasileiro de GHG 
Protocol tem como 
objetivo estimular a 
cultura corporativa 
para a elaboração e 
publicação de inven-
tários de emissões de 
GEE, proporcionando 
aos participantes 
acesso a instrumentos 
e padrões de qualidade 
internacional. A ferra-
menta foi desenvolvida 
nos Estados Unidos 
em 1998, pelo World 
Resources Institute 
(WRI). Ela entende, 
quantifica e gerencia 
emissões de GEE e é 
hoje o método mais 
usado globalmente 
pelas empresas e 
governos para a reali-
zação de inventários 
de emissões. É tam-
bém compatível com 
a norma ISO 14.064 
e com os métodos de 
quantificação do Painel 
Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas 
(IPCC).

Pasto 
bem tratado 

e floresta 
contribuem 
para mitigar 

emissões
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ENTREVISTA  DANIEL HUEBER
CONSULTOR E DIRETOR DA HUEBER REPORT, DOS EUA

O maior risco para limitar uma 
alta dos preços da oleaginosa 
ou fazer as cotações recuarem 
é a incerteza sobre a gravi-
dade da peste suína africana 
na China, avalia o consultor 
Daniel Hueber, do conhecido 
relatório The Hueber Report. 
“Relatórios privados dizem que 
pode ser tão ruim quanto em 
2018-2019”, afirma. “Se isso 
estiver correto, podemos ver a 
demanda começar a se con-
trair na soja, então esse é um 
fator de risco maior agora do 
que o clima da primavera nos 
EUA.” Segundo o consultor, se a 
doença se alastrar por reba-
nhos reprodutores, pode afetar 
a procura pela oleaginosa no 
curto prazo e no próximo ano. 

Na avaliação de Hueber, o 
Brasil continuará a ser o “for-
necedor dominante” de soja, à 
frente dos EUA, principalmente 
em consequência do câmbio. 
Ao contrário do ano passado, 
quando o País chegou a impor-
tar soja americana, neste ano 
são os EUA que poderão ter de 
buscar grãos no Brasil diante de 
estoques apertados. “Podemos 
nos tornar um cliente mais 
forte para a soja brasileira este 
ano do que jamais fomos.”

Qual a perspectiva para os 
preços internacionais dos 
grãos? Como esse cenário 
afeta o Brasil?
Daniel Hueber – Na soja, o 
Brasil assumirá o controle do 
mercado de exportação neste 
momento. A oferta de soja dos 
Estados Unidos já está bastante 
comprometida. As vendas nor-
te-americanas estão no limiar 
das projeções do Departamento 
de Agricultura dos EUA (Usda). 
Provavelmente isso nos tira do 
mercado pelo menos até o ou-
tono (do Hemisfério Norte), e o 
Brasil, ou a América do Sul como 
um todo, será o fornecedor do-
minante para o mundo e, mais 
especificamente, para a China. 

Provavelmente chegamos a um 
ponto em que os preços em uma 
base internacional são justos 
para a oferta que temos. A me-
nos que a China queira comprar 
mais soja do que antecipamos, 
provavelmente já vimos as cota-
ções subirem o máximo que po-
deriam ter subido. Para o Brasil, 
tem um fator secundário que é a 
relação do real contra a moeda 
norte-americana. O dólar vem 
subindo no mundo, mas o real 
parece estar em uma posição de 
tentar se fortalecer. Se o real se 
valorizar, isso significaria menor 
valor para o produtor no Brasil.

Estaríamos perto de uma 
espécie de teto para a soja?

Sim. O clima dos EUA come-
çará a ganhar destaque, mas 
provavelmente o maior risco 
neste momento para impedir 
os preços de subirem ou vê-los 
caindo é que não sabemos quão 
grave está a situação da peste 
suína africana na China agora. 
Relatórios privados dizem que 
pode ser tão ruim quanto foi 
em 2018-2019, quando eles 
perderam mais da metade de 
seu rebanho de suínos. Se isso 
estiver correto, podemos ver a 
demanda começar a se contrair 
na soja, então esse é um fator de 
risco maior agora do que o clima 
da primavera nos EUA.

O ressurgimento da doença 
na China afeta o ritmo de 
recuperação de rebanhos e 
reduz a demanda por impor-
tação de soja no curto prazo? 
Isso afeta não apenas o cenário 
de curto prazo, mas também o 
de longo prazo. A China passou 
o último ano reconstruindo ra-
pidamente seus estoques de 
suínos, concentrando-os mais 
em operações pecuárias maio-
res. Provavelmente há mais 
biossegurança agora, mas, por 
causa da concentração, se hou-
ver um surto, a doença pode se 
espalhar rapidamente. O maior 
desafio para o mercado é obter 
boas informações. O governo 
disse muito pouco, e o Rabo-
bank, por exemplo, afirmou 
que em algumas áreas a taxa 
de abate ou de mortalidade 
teria chegado a 20% a 30% no 
número de porcas. Se a doença 
estiver impactando as porcas, 
e eles tiverem que liquidar re-
banhos reprodutores, isso vai 
afetar a demanda pelos próxi-
mos seis a nove meses. Se for 

tão grave, é algo que pode nos 
afetar para o próximo ano no 
mercado de soja. Por enquan-
to, as margens de esmagamen-
to na China ficaram estáveis. 
Se diminuírem, seria um dos 
primeiros indicadores de acú-
mulo de estoques de ração.

Há incentivo para produtores 
norte-americanos plantarem 
uma área maior de soja e mi-
lho na safra 2021/22 do que o 
Usda projeta?
O relatório de intenções de 
plantio de março é uma pesqui-
sa, não o que vai de fato para 
o solo. Se houver mudanças, 
geralmente são de redução de 
área por causa de problemas 
climáticos quando agricultores 
entram no campo. Eu esperaria 
ver um pouco mais de soja en-
trando em produção, mas não 
acho que veremos mudança 
significativa.

Quais os riscos nos próximos 
meses para a oferta mundial 
de grãos?
A segunda safra de milho do 
Brasil está em desenvolvimen-
to, e isso terá grande influência 
no suprimento mundial. A ofer-
ta também dependerá do clima 
na América do Norte. Acho que 
36,8 milhões de hectares ou 
mais serão plantados nos EUA. 

Mas, quando você olha para 
onde o Usda projetou aumento 
no plantio, é mais em áreas ao 
norte, não no coração do cintu-
rão de milho, o que pode limitar 
as chances de rendimentos sig-
nificativamente maiores. Para a 
soja, o Usda aumentou os esto-
ques finais mundiais em mais de 

3 milhões de toneladas. Parte 
disso reflete um número maior 
de safra para o Brasil, mas tam-
bém acho que eles esperam que 
a produção mundial permaneça 
substancial neste ano.

O Brasil se mantém como 
maior exportador de soja esse 
ano? E o milho, como você vê 
o nosso posicionamento no 
mercado internacional?
No mercado de soja, o Brasil 
continuará a ser o fornecedor 
dominante. Mesmo que o real 
tenha saído das mínimas ex-
tremas, ainda está próximo dos 
níveis mais baixos que já vimos. 
Com o dinheiro que continua-
mos injetando na economia nos 
EUA e uma projeção de cres-
cimento do PIB na faixa de 6% 
a 6,5%, isso é positivo para o 
dólar americano. Se o dólar su-
bir, nos deixa em desvantagem 
competitiva no cenário mun-
dial, principalmente ante as sa-
fras sul-americanas. Quanto à 
situação do milho, a questão é 
quanta oferta o Brasil terá? No 
ano passado praticamente es-
gotou estoques de milho e até 
olhou para importação. Agora 
somos nós, os EUA, que talvez 
tenhamos que importar mais 
soja do que o normal. O Usda 
projeta que precisaremos im-
portar cerca de 953 mil tone-
ladas, e esse número pode fa-
cilmente dobrar. Podemos nos 
tornar um cliente mais forte da 
soja brasileira este ano do que 
jamais fomos.

O aumento da demanda da 
China por milho é pontual? O 
Brasil terá condições de par-
ticipar desse mercado tanto 
quanto os Estados Unidos?

Não creio que seja um caso 
isolado. A China é o segundo 
maior produtor de milho do 
mundo, mas, com o aumento 
do consumo, sabíamos que não 
conseguiria evitar a importa-
ção. Eles ficaram fora do mer-
cado dos EUA por mais de uma 
década e agora voltaram com 
força. Para o Brasil capitalizar 
isso, provavelmente vai pre-
cisar avaliar uma forma de ex-
pandir a produção. As estima-
tivas para o próximo ano levam 
a produção do Brasil de soja 
para 140 milhões de toneladas 
e de milho para 110 milhões 
a 115 milhões de toneladas, 
o que tenderia a indicar que é 
preciso encontrar mais área 
plantada e também aumentar 
a produtividade. A dúvida é de 
onde essa área virá, a menos 
que você tire de outras safras 
como algodão ou trigo.

Esse é um tema polêmico. 
Falando sobre isso, qual é a 
tendência para a demanda 
por soja brasileira em termos 
de sustentabilidade? Pode-
mos perder participação de 
mercado com as pressões 
para parar o desmatamento, 
mesmo o legal? Como os 
importadores nos veem em 
termos de sustentabilidade 
em relação aos EUA?
A preocupação com a sus-
tentabil idade depende do 
mercado. Se olharmos para a 
Europa, provavelmente ficará 
mais consciente sobre onde 
os grãos são produzidos. Mas 
a China, se precisar de soja, vai 
procurar o melhor mercado e, 
se ele tiver os intervalos de en-
trega adequados, vai importá- 
la. Talvez o maior desafio não 

seja perder competitividade 
em relação aos EUA, mas como 
qualquer país pode expandir 
a produção? Nos EUA, para 
produzirmos mais soja ou mi-
lho, temos que roubar área de 
outra safra, algodão, arroz ou 
trigo, mas o plantio de trigo já 
está nos menores níveis em 
pelo menos 50 anos. Então a 
questão é: os avanços na ge-
nética e no melhoramento de 
plantas podem realmente in-
tensificar esses níveis de pro-
dução? É uma incógnita.

Com relação à covid-19, como 
a pandemia afeta a demanda 
por alimentos? 
Não sei se as pessoas comeram 
menos durante a pandemia ou 
só mudaram a alimentação para 
um local diferente. Nos EUA, 
temos muito menos pessoas 
comendo em restaurantes, mas 
estamos consumindo o mes-
mo tipo de calorias. Dito isso, 
haverá uma explosão inicial à 
medida que superamos a covid. 
Vamos voltar a sair, gastar um 
pouco mais, talvez exagerar um 
pouco, mas isso tende a se esta-
bilizar. Se há alguma coisa que o 
ano passado nos ensinou é que 
podemos sobreviver sem cer-
tas coisas. 2020 mudou hábitos 
de consumo que não vão voltar 
de imediato. Mas, se a eco-
nomia se recuperar e a renda 
aumentar, as dietas tendem a 
ser mais ricas em proteínas ani-
mais. Isso exige um uso maior 
de farelo de soja, de milho.

Depois de exportar grandes 
volumes em 2020, o Brasil 
encerrou o ano passado com 
estoques reduzidos, e os pre-
ços locais da soja e do milho 
atingiram níveis recordes.  
Há chance de repetição des-
se cenário na virada de 2021 
para 2022? 
Se a China continuar como 
um comprador agressivo, com 
certeza. Muito da exportação 
também dependeria de como 
vai evoluir a segunda safra de 
milho do Brasil. Eu entendo 
que 20% desse milho foi plan-
tado fora da janela ideal. Isso 
não significa necessariamente 
uma produção menor, mas cer-
tamente aumenta o risco. 

O Brasil tem condições de 
atender a exportação de 
soja e o consumo interno? 
Você vê a necessidade de o 
Brasil importar dos EUA ou 
de outros destinos além do 
Mercosul em 2021?
Se as projeções atuais de safra, 
entre 135 milhões e 137 mi-
lhões de toneladas de soja, se 
concretizarem, provavelmente 
o Brasil não vai precisar impor-
tar grande volume. 

Há tendência de aumento 
do plantio no Brasil e na  
Argentina em 2021/22 de 
soja e milho?
Sim. O incentivo econômico 
está dado neste momento. A 
menos que haja um evento ex-
plosivo, que surpreenda todos, 
o comércio mundial continuará 
a se expandir. Se as economias 
globais seguirem melhorando, 
veremos dietas ricas em pro-
teínas continuando a crescer, 
então ambos os países têm 
potencial para aumentar a pro-
dução novamente no próximo 
ano. A situação política está 
mais “em fluxo” na Argentina, 
mas o Brasil tem outra eleição 
em 2022. Não que isso afete 
necessariamente a produção 
de milho e soja, mas terá impac-
to sobre o comportamento da 
moeda e o quão competitivos 
vocês se mantêm, o que pode 
moderar ou desacelerar parte 
da expansão, mas certamente 
não vai pará-la.

MAIOR RISCO PARA 
SOJA É INCERTEZA 
SOBRE PESTE SUÍNA 
AFRICANA NA CHINABRASIL 

CONTINUARÁ  
A SER PRINCIPAL 
EXPORTADOR 
E EUA PODEM 
BUSCAR SOJA 
POR AQUI,  
DIZ CONSULTOR

Na soja, o Brasil assumirá 
o controle do mercado de 
exportação neste momento. 
A oferta dos EUA já está 
bastante comprometida”

Com maior concentração 
de suínos na China, se houver 
um surto de PSA, a doença 
se espalha rapidamente”

Europa é mais consciente 
sobre onde grãos são 
produzidos, mas a China, 
se precisar de soja, 
vai importar”

Há dúvida sobre 
quanto de milho o Brasil 
terá; no ano passado, 
o País até importou”

Eu esperaria ver mais soja 
entrando em produção 
(nos EUA), mas não acho 
que veremos mudança 
significativa”

Brasil teria de  
aumentar área plantada  
de milho para atender a 
eventual demanda chinesa”

Hueber 
diz que 

relatórios 
privados alertam 
sobre gravidade 

da doença
na China
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Produtores de soja terão na 
safra 2021/22, cujo plantio 
começa em setembro, pelo me-
nos duas novas tecnologias de 
sementes, a Intacta 2 Xtend, da 
Bayer, e a Enlist E3, da Corteva. 
A Corteva espera lançar tam-
bém a Conkesta E3, mas de-
pende de aprovação da União 
Europeia. Além de oferecer 
variedades por meio de marcas 
próprias de sementes, ambas li-
cenciaram tecnologias a outras 
empresas para garantir rápida 
comercialização.

A Intacta 2 Xtend, da Bayer, 
é a terceira geração da soja 
transgênica no País, com tole-
rância aos herbicidas glifosato 
e dicamba. Ela amplia a prote-
ção contra lagartas, já presen-
te na Intacta RR2 Pro (Ipro), de 
quatro para seis. Além da lagar-
ta-da-soja, lagarta-das-maçãs, 
falsa-medideira e broca-das 
axilas, controla a Helicoverpa 
armigera e a Spodoptera cos-
mioides. “Isso levará o soji-
cultor a um novo patamar de 
produtividade”, diz a líder de 
lançamento de Intacta 2 Xtend, 
Natália Carvalho. 

A Bayer lançará, por meio 
de suas marcas de sementes, 
mais de 30 variedades para 
2021/22 de Intacta 2 Xtend e 
Refúgio Xtend (para prevenir o 
surgimento de pragas resisten-
tes). No primeiro ano-safra, a 
empresa prevê que 1% da área 
de soja no País seja plantada 
com Intacta 2 Xtend em todas 
as variedades disponíveis (as 
suas ou de licenciadas), entre 
300 mil e 350 mil hectares. A 
geração anterior, Ipro, repre-
senta cerca de 75% da área no 
Brasil, segundo a empresa.

Antes do lançamento, previs-
to para este semestre, a Intacta 
2 Xtend teve em 2020/21 áreas 
de teste com produtores “elei-
tos” e de produção de semen-

tes, somando 40 mil hectares. 
O ganho de produtividade será 
estimado ao fim da colheita. “Te-
mos visto dados na casa de 100 
sacas por hectare, como em Aral 
Moreira (MS)”, diz Natália. 

Outro lançamento, a soja 
Enlist E3, da Corteva, apresen-
ta tolerância tanto ao glifosato 
quanto ao glufosinato de amô-
nio e ao 2,4-D. O lançamento 
deve ocorrer em julho. Já a 
Conkesta E3, além da tolerân-

cia aos mesmos herbicidas, pro-
tege contra lagarta-da-soja, fal-
sa-medideira, lagarta-elasmo, 
lagarta-das-maçãs e helicover-
pa, além de proteção moderada 
contra Spodoptera cosmioides e 
lagarta-das-folhas. “É possível 
que lancemos as duas tecno-
logias em 2021/22, mas de-
pendemos da resposta da Co-
missão Europeia”, diz o líder da 
tecnologia Enlist para Brasil e 
Paraguai, Christian Pflug.

Segundo ele, as sojas Enlist 
têm a vantagem de facilitar o 
manejo da resistência de plan-
tas daninhas ao glifosato, ao 
possibilitar o uso de outros 
princípios ativos. O foco da 
Corteva para o ano é o Sistema 
Enlist, composto não só pelas 
sementes, mas também pelo 
herbicida Colex-D. A empresa 
prevê lançar, por meio de suas 
marcas de sementes, 11 varie-
dades em 2021/22, sendo duas 
Enlist E3 e quatro Conkesta 
E3, além do licenciamento para 
outras marcas. Em 2020/21, 
foram 600 áreas de pesquisa e 
74 demonstrativas para Enlist 
E3 e Conkesta E3. 

Nos dois casos, as empre-
sas ainda vão definir o custo 
ao produtor. “Nossa premissa 
é calcular o preço associado ao 
que estamos acompanhando 
(de resultados) das áreas dos 
agricultores”, diz Natália, da 
Bayer. “Temos que ter cuidado 
em garantir um custo acessível 
e que dê a rentabilidade que 
o produtor espera e merece”, 
afirma Pflug, da Corteva.

SEMENTES SERÃO TOLERANTES A OUTROS HERBICIDAS
E TERÃO PROTEÇÃO CONTRA VÁRIOS TIPOS DE LAGARTA 

NOVA GERAÇÃO 
DE SOJA ESTARÁ 
DISPONÍVEL NA 
PRÓXIMA SAFRA

BIOTECNOLOGIA

Concorrentes adotam 
tecnologias enquanto 
preparam as próprias

As multinacionais Syngenta e 
Basf são duas das empresas 
que vão oferecer variedades 
de soja com as tecnologias 
que chegam ao campo em 
2021/22. Enquanto a Basf
se concentra na Intacta 2 
Xtend, a Syngenta planeja 
ofertar sementes tanto da 
Intacta 2 Xtend quanto da 
Conkesta E3. 

“Algumas empresas to-
maram a decisão de escolher 
uma ou outra plataforma e só 
fazer lançamentos nela. Nós 
decidimos continuar lançan-
do pelo menos em três”, diz o 
líder do Negócio de Semen-
tes para Brasil e Paraguai da 
Syngenta, André Franco. Para 
2021/22, a empresa prevê 
lançar pelo menos 13 varie-
dades, podendo chegar a 15. 
Desse total, pouco mais da 
metade será Ipro, e as demais 
devem ter as tecnologias In-
tacta 2 Xtend e Conkesta E3. 
“O Brasil é grande o suficien-
te. Tentamos trazer o maior 
número de opções.” 

A decisão de optar pelas 
duas tecnologias veio após 
ouvir a opinião de agriculto-
res. “Produtor está buscando 
genética, produtividade,  
ciclo, antes de optar por 
Ipro, Conkesta E3 ou Intacta 
2 Xtend”, diz Franco. A expec-
tativa é de atingir entre  
200 mil e 250 mil hectares 
com os lançamentos.

A Syngenta trabalha para 
levar a sua tecnologia Viptera, 
utilizada no milho, para a soja, 
mas ainda sem previsão de 
lançamento. “No momento 
em que tomou a decisão de 
enfocar globalmente no ne-
gócio de sementes, a Syngen-
ta colocou uma força grande 
em biotecnologia”, diz Franco. 

A Basf ofertará 13 novas 
variedades com a tecnolo-
gia Intacta 2 Xtend na safra 
2021/22. Além dessas, o 
plano é lançar outras que ti-
veram, em testes, resultados 
superiores ao que está dispo-
nível no mercado. “Em maio 
decidiremos quantas varie-
dades mais vamos apresentar 
para a safra 2021/22”, diz o 
líder do Negócio de Semen-
tes de Soja e Arroz da Basf no 
Brasil, Mairson Santana. “Das 
400 linhagens potenciais 
candidatas, devem sair entre 
8 e 15 variedades.” Por ora, a 
expectativa é atingir mais de 
110 mil hectares com as 13 
variedades que têm lança-
mento confirmado.

A aposta na Intacta 2 
Xtend está relacionada ao 
aumento das alternativas de 
controle de lagartas e plantas 
daninhas. “É como se a caixa 
de ferramentas do agricultor 
aumentasse”, diz Santana. 
Nos EUA, a Basf obteve a 
licença de Enlist E3 e Conkes-
ta E3, mas no Brasil não. Um 
fator que pesou na decisão 
foi que, ao adquirir o negócio 
de sementes de soja da Bayer, 
a empresa herdou o trabalho 
sobre mistura da biotecnolo-
gia no germoplasma. “Quería-
mos acelerar os lançamentos 
e trazer novidades mais 
rápido para o agricultor.” 

Paralelamente, a Basf 
trabalha no desenvolvimento 
de tecnologia proprietária 
para a soja. “Neste momento, 
vamos trabalhar só com o 
licenciamento de tecnologias 
de terceiros. Temos, sim, 
tecnologias e traits, só que 
virão num espaço de dez 
anos”, diz Santana. A empre-
sa pesquisa biotecnologia 
de resistência ao fungo da 
ferrugem e a nematoide-de-
cisto. “Estamos nas fases 1 e 
2, ou seja, desenvolvemos o 
trait, colocamos numa planta 
e fazemos ensaios a campo. 
Não começamos a desenvol-
ver produtos ainda.”

TMG e Embrapa fazem 
outras apostas para 
concorrer no mercado

As brasileiras TMG e Embra-
pa adotaram postura mais 
cautelosa, deixando para os 
próximos anos o lançamento 
de variedades com as novas 
tecnologias. A TMG vai 
lançar seis variedades para 
2021/22, todas com a tecno-
logia Ipro. A Embrapa lançará 
cinco – uma Ipro e quatro 
convencionais.

A TMG obteve a licença 
da Intacta 2 Xtend, mas pre-
tende lançar variedades com 
ela para plantio em 2022/23. 
“Não havia a certeza de que 
seria aprovada e comerciali-
zada na safra 2021/22”, diz 
o gerente de Pesquisa da 
TMG, Alexandre Garcia. Para 
a Conkesta E3, a empresa 
também foi licenciada, mas 
espera confirmação da Cor-
teva do lançamento.

Para Garcia, a contribui-
ção da TMG a uma tecnologia 
já consolidada no mercado 
(Ipro) vem de diferenciais de 
melhoramento genético. “A 
fortaleza da TMG é combinar 
produtividade com resistên-
cia a doenças e tolerância a 
nematoides”, afirma o geren-
te, citando dois lançamentos 
com ampla resistência a 
nematoide-de-cisto. 

A empresa também aposta 
para o futuro na biotecnolo-
gia HB4, de tolerância ao es-
tresse hídrico na soja, na qual 
colaborou com a proprietária 
Bioceres para fazer no Brasil 
a aprovação regulatória e o 
melhoramento de cultivares. 
As empresas aguardam aval 
de China e Europa. 

Já a Embrapa Soja lançou 
quatro cultivares conven-
cionais e uma Ipro com 
a Fundação Meridional. 
“Temos trabalhos com a 
Intacta 2 Xtend, mas ainda 
não estarão disponíveis na 
safra 2021/22”, diz o chefe 
de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Embrapa Soja, 
Alvadi Balbinot Jr. Sobre a 
oferta de cultivares conven-
cionais, Balbinot Jr. enfatiza 
que a Embrapa mantém um 
programa de melhoramento 
genético de soja convencio-
nal forte em paralelo ao de 
transgênicos. “Se não seguir-
mos fazendo melhoramento 
em cultivares convencionais, 
no futuro podemos ter 
redução da disponibilidade 
de produtos desse tipo de 
material genético.”

O objetivo é obter mate-
riais com boa sanidade em 
termos de resistência a nema-
toides, tolerância a perceve-
jos e resistência à ferrugem 
asiática. Balbinot Jr. cita a 
tecnologia Block, exclusiva da 
Embrapa, presente em duas 
cultivares lançadas, que facili-
ta o controle de percevejos. 

A Embrapa seguirá tra-
balhando em novas ferra-
mentas de biotecnologia que 
usam os genes da soja para 
desenvolver características 
desejáveis. O foco, porém, 
não é desenvolver os próprios 
Organismos Geneticamente 
Modificados (OGMs). “É mais 
lógico trabalharmos com soja 
convencional, com os OGMs 
das empresas privadas e tam-
bém usando novas ferramen-
tas de biotecnologia.”

O que deve chegar ao campo em 2021/22
Tecnologia Intacta 2 Xtend Enlist E3 Conkesta E3

Tolerância a herbicidas Glifosato e dicamba Glifosato, glufosinato 
de amônio e 2,4-D

Glifosato, glufosinato de 
amônio e 2,4-D

Proteção contra lagartas Falsa-medideira, lagarta-da-soja, 
lagarta-das-maçãs e broca-das-
axilas, Helicoverpa armigera e 
Spodoptera cosmioides

Falsa-medideira, lagarta-da-soja, lagarta-
das-maçãs, lagarta-elasmo e Helicoverpa 
armigera. Proteção moderada: Spodoptera 
cosmioides e lagarta-das-folhas 

Soja 
Enlist, da 

Corteva, deve 
ser lançada  

em julho

Embrapa 
foca  

em soja 
convencional

CORTEVA

Temos que ter cuidado em 
garantir um custo acessível e 
que dê a rentabilidade que o 
produtor espera e merece”
Christian Pflug, líder da 
tecnologia Enlist para Brasil 
e Paraguai da Corteva

Em maio decidiremos  
quantas variedades  
mais vamos apresentar  
para a safra 2021/22”
Mairson Santana, líder do 
Negócio de Sementes de Soja 
e Arroz da Basf no Brasil

O Brasil é grande o  
suficiente. Tentamos  
trazer o maior número  
de opções”
André Franco, líder do  
Negócio de Sementes para 
Brasil e Paraguai da Syngenta

Se não fizermos melhoramento 
em cultivares convencionais, 
podemos ter redução da 
disponibilidade de produtos”
Alvadi Balbinot Jr., chefe de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
da Embrapa Soja

C
O

R
T

E
V

A

B
A

SF

SY
N

G
E

N
TA

E
M

B
R

A
PA



cortar PDF final em 
1 cm de cada lado

>>> VINICIUS GALERA

Se há algum tempo produto-
res rurais não eram obrigados 
a demonstrar ações socioam-
bientais, hoje as boas práticas 
e a quantificação de dados po-
dem ser determinantes para 
a eficiência produtiva e a sus-
tentabilidade financeira dos 
negócios no campo. A régua da 
sustentabilidade está subindo. 
E o novo patamar exige mobi-
lização de todos os atores da 
cadeia do agronegócio. 

Por isso a coleta, o proces-
samento e a interpretação de 
dados são fundamentais em 
um mercado em movimento. 
“As propriedades rurais estão 
passando por uma transfor-
mação empresarial. Em algum 
momento o produtor terá que 
demonstrar alguma coisa”, diz 
o engenheiro ambiental Char-
ton Locks. Ele é um dos sócios 
e fundadores da Produzindo 
Certo, empresa que trabalha 
para ajudar produtores rurais e 
empresas a melhorar seus índi-
ces socioambientais. 

O trabalho começou como 
uma ONG destinada à assistên-
cia técnica em sustentabilidade 
para propriedades rurais, de-
nominada Aliança da Terra. Ela 
ainda existe e atua principal-
mente no combate a incêndios 
florestais. Mas, recentemente, 
a assistência precisou dar um 
salto tecnológico com grande 
investimento em uma platafor-
ma digital. Assim, a Produzindo 
Certo foi criada como um spin-
off da ONG em 2019.

“Basicamente atuamos no 
apoio à construção de uma ca-
deia sustentável”, diz Locks. A 
Produzindo Certo tem como 
clientes grandes do agro como 
tradings, empresas de varejo 
ou indústrias de alimentos que 
desejam melhorar a sustenta-
bilidade de seus fornecedores. 
Grupos como Bayer, Unilever, 
ADM e GPA estão entre os 
usuários do sistema. 

Normalmente, essas empre-
sas já têm redes de parceiros es-
tabelecidas, mas não conhecem 
o grau de sustentabilidade das 

fazendas e precisam conhecer 
melhor suas redes de fornece-
dores. O trabalho da Produzin-
do Certo é entrar nas proprie-
dades e identificar os gargalos 
enfrentados pelo produtor. 

Para isso, técnicos em sus-
tentabilidade são enviados para 
cada fazenda fornecedora. A 
partir de um check-list, é feita 
uma coleta de dados e a ava-
liação socioambiental. Depois 
as informações são compiladas 
juntamente com avaliações por 
satélite e são identificados os 
ativos e os passivos das fazen-
das. Ao fim de tudo, é atribuída 
uma pontuação socioambiental 
que vai de 0 a 100.

Quem paga a conta são as 
empresas. O produtor não tem 
custo nenhum pela avaliação. 
Com os dados e um diagnósti-
co, é estabelecido um plano de 
ação para tornar o negócio mais 
rentável e eficiente. Tudo é fei-
to tendo como regra a trans-
parência. “Nós só entramos no 
negócio se o produtor estiver 
ganhando”, diz Locks.

Desse modo, a Produzindo 
Certo criou uma rede de produ-
tores verificada. Hoje são mais 
de 1.600 fazendas e mais de 6 

milhões de hectares cobertos e 
vistoriados. O círculo virtuoso 
ajuda o produtor e as empresas. 

A plataforma com os dados 
está disponível para os téc-
nicos da Produzindo Certo e 
para as empresas contratadas, 

mas Locks diz que espera tam-
bém empoderar os produtores. 
“Nós já estamos trabalhando 
num módulo produtor rural, 
que deve estar disponível ainda 
este ano. Será um lugar onde 
ele encontrará um conjunto de 
informações que o ajudarão a 
tomar decisões e facilitarão sua 
vida como ao pegar crédito no 
banco, por exemplo.”

Parceira da ONG desde 
2009, a trading ADM foi uma 
das primeiras parceiras da Pro-
duzindo Certo. O líder de sus-
tentabilidade para a América 
Latina, Diego Di Martino, res-
salta que uma das vantagens da 
parceria é que a empresa brasi-
leira tem um perfil muito alinha-
do com o produtor. “Eles falam 
a língua do produtor. Eles têm 
essa facilidade de comunicação.” 

Segundo Diego, nem sempre 
o produtor tem condições técni-
cas ou está disposto a falar com 
franqueza sobre a situação de 
sua fazenda. “Às vezes você pre-

cisa estabelecer laços de con-
fiança”, diz. “Desde a nossa apro-
ximação inicial, percebemos 
que a Produzindo Certo tem a 
preocupação de trazer conheci-
mento que, sozinhos, os produ-
tores talvez não tivessem.”

A trading, que tem uma car-
teira com cerca de 500 fornece-
dores, não consegue oferecer o 
serviço a todos os produtores. 
Por isso fazem o diagnóstico 
por região escolhida. “Nós con-
vidamos pessoas que queiram 
participar do programa. A ade-
são sempre é voluntária.” 

Martino ressalta que o tra-
balho de avaliação está total-
mente alinhado com a mudança 
no perfil dos produtores, mais 
propensos a se abrir para práti-
cas sustentáveis. “Hoje é possí-
vel vermos enormes mudanças 
relacionadas às novas gerações. 
Os filhos saem para estudar 
fora e voltam com a cabeça to-
talmente diferente, o que ‘con-
tamina’ os pais”, diz. 
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Em meio à forte cobrança por 
práticas mais sustentáveis no 
agronegócio e a necessidade de 
incremento de produtividade, o 
mercado de bioinsumos encon-
tra terreno fértil para avançar 
no Brasil. O setor é responsável 
por uma série de tecnologias 
que utilizam insumos biológi-
cos, ou seja, produtos criados 
a partir de micro-organismos 
vegetais, orgânicos ou naturais, 
para aprimorar o solo e com-
bater pragas sem expor o meio 
ambiente ou trabalhadores a 
substâncias tóxicas. Apesar da 
perspectiva de crescimento 
acelerado – da ordem de 40% 
sobre os US$ 307 milhões mo-
vimentados no País em 2020 
–, o mercado ainda precisa se 
livrar de alguns entraves para 
se consolidar, entre eles o bai-
xo nível de conhecimento dos 
produtores sobre a tecnologia 
e questões regulatórias.

O maior gargalo é burocrá-
tico, já que hoje os bioinsumos 
são tratados com base em leis 
criadas para agroquímicos ou 
fertilizantes, sem que haja nor-
mativas claras para esse tipo 
de tecnologia, comenta o coor-
denador de Melhoramento e 
Recursos Genéticos do Mi-
nistério da Agricultu-
ra e presidente do 
Conselho Estra-
tégico do Pro-
grama Nacional 
de Bionsumos, 
A l e s s a n d r o 
C r u v i n e l .  S e -
gundo ele, é sobre 
isso que o conselho, 
composto por membros 
do Ministério da Agricultura, 
do Ibama, da Anvisa, do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia e 
da Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA), 
deve se debruçar em 2021. O 
programa foi criado em maio do 
ano passado com o objetivo de 
incentivar a produção e o uso 
de bioinsumos, trazer maior 
visibilidade para o assunto e 
conectar instituições públicas e 
privadas para coordenar estra-
tégias de crescimento.

O primeiro passo em direção 
ao marco regulatório foi dado 
pelo deputado Zé Vitor (PL- 
MG), que criou em março des-
te ano o Projeto de Lei 658/21 
para abordar a classificação, 
o tratamento e a produção de 
bioinsumos no País. “Estamos 
dando apoio a esse projeto, 
ajudando na construção e tra-
balhando para que ele se tor-
ne mais robusto e caminhe de 
maneira mais fluida, de modo 
a cobrir toda a necessidade do 
setor”, afirma Cruvinel.

Outro impasse que chama 
a atenção é a necessidade de 
capacitação técnica de agricul-
tores interessados em iniciar 
a produção dos seus próprios 

insumos. De acordo com o 
coordenador, o Ministério da 
Agricultura já reconhece esse 
direito, mas falta esclarecer 
detalhes importantes para 
normatizar a produção e, as-
sim, garantir segurança e qua-
lidade. No âmbito do Progra-
ma Nacional de Bioinsumos, o 
governo já está desenvolvendo 
um curso de ensino a distância 
em parceria com a Embrapa e 
pretende elaborar mais cinco 
outros cursos de capacitação.

Cruvinel explica que, pelas 
características do produto, com 
maior dificuldade no trânsito 
de organismos vivos, por exem-
plo, a produção local é impor-
tante. E isso ficou ainda mais 
evidenciado neste período de 
pandemia da covid-19 e forte 
valorização do dólar, que tor-
nou mais caros para os agricul-
tores os insumos e fertilizantes, 
forçando-os a buscar alternati-
vas mais acessíveis e produzi-
das nas suas próprias regiões. 
“O setor de bioinsumos é muito 
estratégico porque pode aju-
dar a reduzir nossa dependên-
cia de importação de insumos, 
além de gerar emprego e renda  
aqui e ser uma tecnologia que 

pode ser utilizada por pro-
dutores de todos os 

tamanhos.”
Um terceiro 

ponto que está 
no radar do con-
selho é expandir 
e esclarecer as 

condições de fi-
nanciamento para 

o setor. “Queremos 
deixar as linhas mais cla-

ras no texto do Plano Safra, fo-
mentar esses instrumentos de 
crédito para bioinsumos e bio-
fábricas e elevar os valores dis-
poníveis, claro que sem compe-
tir com outros financiamentos”, 
disse Cruvinel. No ano passado, 
o Plano Safra 2020/21 passou 
a oferecer recursos a partir do 
Programa de Incentivo à Inova-
ção Tecnológica na Produção 
Agropecuária (Inovagro) para 
a compra de equipamentos 
destinados a essa produção e 
construção de biofábricas. Já 
para as cooperativas, as linhas 
de crédito disponíveis esta-
vam previstas no Programa 
de Desenvolvimento Coopera-
tivo para Agregação de Valor 
à Produção Agropecuária (Pro-
decoop).

“Temos um ambiente favo-
rável, ávido por essa tecnologia 
mais sustentável, então preci-
samos dar suporte de capacita-
ção, criação de ecossistemas de 
inovação e deixar o marco regu-
latório mais fluido, pavimenta-
do, com clareza para o produtor 
rural trabalhar com segurança”, 
acrescentou o presidente do 
Conselho do Programa Nacio-
nal de Bioinsumos.

BAIXO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PRODUTORES, ALÉM DE QUESTÕES REGULATÓRIAS,
É OBSTÁCULO PARA O SETOR, QUE DEVE CRESCER 40% ESTE ANO

MERCADO DE 
BIOINSUMOS CRESCE,
MAS AINDA HÁ ENTRAVES

TECNOLOGIAS LIMPAS

425
é o número de 

produtos biológicos 
com registro ativo

no Brasil

Para além dos aspectos 
mais estruturais, ele destaca 
a necessidade de estimular a 
ciência, a tecnologia e a inova-
ção. Como parte desse proje-
to, estão sendo desenvolvidas 
duas biofábricas piloto, uma 
dentro da Embrapa Arroz e 
Feijão e outra em um instituto 
federal no norte do Estado de 
Minas Gerais. Os espaços de-
vem servir como um ambiente 
de cocriação e a expectativa 
é de que sejam instalados em 
todos os Estados do País, de 
modo a trazer novos produtos 
e tecnologias de bioinsumos.

O movimento em direção 
à inovação também tem sido 
observado pela diretora de 
biológicos da CropLife Brasil, 
Amália Borsari. Segundo ela, 
grandes indústrias de agro-
químicos e de biológicos estão 
realizando parcerias com star-
tups para o desenvolvimento 
de tecnologias e soluções, des-
de a formulação desses produ-
tos até a maneira de aplicação 
deles. “Enxergamos duas opor-
tunidades: elas podem seguir 
juntas por intermédio de par-
cerias ou as menores podem 
ser adquiridas pelas gigantes, 
como já chegamos a ver recen-
temente”, disse. E acrescentou: 
“Como esse é um setor que 
precisa dessas novas tecnolo-
gias, o fomento por parte das 
startups é essencial”.

Se por um lado, na agricul-
tura, as grandes empresas já 
conseguiram enxergar a rele-
vância das menores, em outros 
mercados essa segregação ain-
da é grande. É o caso do setor 
de saúde animal, comenta Lu-
cas von Zuben, CEO da Decoy 
Smart Control, desenvolvedo-
ra de soluções biológicas para 
controle de pragas. Na avalia-
ção dele, as startups conse-
guem desenvolver inovações 
de forma mais ágil e isso ajuda 
no processo de transição tec-
nológica do mercado de bioin-
sumos como um todo. Mas o 
executivo enxerga com bons 
olhos uma potencial sinergia 
entre players de diferentes 
dimensões e acredita que essa 
relação pode acelerar o cresci-
mento do conhecimento acer-
ca dessa tecnologia.

Focada no mercado animal, 
a startup utiliza uma tecnolo-
gia com fungos para controlar 
o carrapato presente nos bois 
e nas pastagens e aguarda a 
aprovação do registro pelo 
Ministério da Agricultura para 
inserir o produto no mercado 
e escalar a produção. Por en-
quanto, a aplicação e a moneti-
zação da solução ocorrem por 
meio de parcerias diretas com 
produtores. Hoje, a startup 
tem parceria com mais de 800 
produtores, de todos os Es-
tados do País – com foco para 
Rio Grande do Sul, São Paulo e 
Minas Gerais –, e já usou suas 
soluções em 100 mil animais. 
A perspectiva para este ano é 
expandir a atuação e continuar 
investindo em novos produtos 
para os mercados de avicultu-
ra, apicultura e pets.

“O controle biológico como 
um todo é uma nova fronteira 
tecnológica e um dos maiores 
desafios é aumentar o conhe-
cimento dos produtores sobre 
esse tema e sobre os resulta-
dos”, comenta Zuben.
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ONG SE TORNA 
EMPRESA PARA MEDIR
A SUSTENTABILIDADE

MEIO AMBIENTE

PRODUZINDO CERTO INVESTIU EM PLATAFORMA
PARA QUANTIFICAR OS ÍNDICES SOCIOAMBIENTAIS 
E AJUDAR A CONSTRUIR UMA CADEIA SUSTENTÁVEL

‘Sempre quis fazer as 
coisas de modo correto’

O produtor Jorge Schino-
ca, da cidade de Jaciara, 
em Mato Grosso, é um dos 
beneficiados pela experiên-
cia da Produzindo Certo. Ele 
produz grãos e cria gado no 
sistema de integração lavou-
ra-pecuária-floresta (ILPF). 

Fornecedor da JBS e da 
Marfrig, Schinoca tem um 
rebanho com cerca de 5 mil 
animais certificados e espera 
certificar a fazenda no próxi-
mo ano. “Eu sempre busquei 
esse tipo de parceria, sempre 
quis fazer as coisas de modo 
correto e estava procurando 
uma certificadora.”

Na primeira avaliação, 
foi constatado que 84% da 
produção da fazenda estava 

correta. Hoje, depois do diag-
nóstico e do plano de ação, o 
número está acima de 90%.

A principal vantagem da 
parceria e da produção cor-
reta, segundo Schinoca, é a 
agregação de valor. “Eu sabia 
que um dia teríamos um 
valor agregado para aquele 
que produzia certo. Sempre 
ganho um pouco a mais que 
o meu vizinho na venda dos 
meus produtos”, afirma.

Com produção entre 25 
e 30 arrobas por hectare 
ao ano, o pecuarista diz que 
o boi já deu de goleada na 
soja. “Esse nicho de mercado 
exige uma certa postura do 
pecuarista. Por isso a parceria 
é importante. Estou bastante 
satisfeito. A ideia é continuar 
produzindo cada vez mais e 
mais corretamente.”

Finanças verdes

A Produzindo Certo 
também está de olho nos 
“green bonds” ou títulos 
verdes, como é chamada 
a busca por linhas de cus-
teio associadas à susten-
tabilidade. Locks explica 
que o financiamento de 
negócios nas fazendas 
pelo capital financeiro  
é uma mudança que  
vai ocorrer nos  
próximos anos. 

“Nós começamos a 
procurar o mercado de 
capital para financiar o 
agro no Brasil”, diz o em-
presário. Em fevereiro, 
juntamente com a Traive, 
uma agrofintech voltada 
para a análise de risco no 
agro, e a Gaia Securitiza-
dora, a empresa emitiu 
um título CRA (Crédito 
de Recebíveis do Agrone-
gócio) de R$ 63 milhões. 
O valor foi aportado para 
14 fazendas de Mato 
Grosso e Goiás. 

A iniciativa, pulverizada 
entre sete produtores, 
é praticamente inédita. 
Normalmente, um CRA 
é lançado para benefi-
ciar empresas. “Estamos 
falando de produtores de 
diferentes tamanhos que 
tocam negócios separa-
dos”, diz Locks. De acordo 
com o executivo, além do 
dinheiro, o recurso permi-
te ao produtor se tornar 
um grande empresário. 

Locks explica que o 
investimento no agro tem 
uma dificuldade históri-
ca devido aos riscos do 
negócio, propriamente, 
ao risco ambiental e, 
principalmente, ao risco 
climático. 

Como os produtores 
brasileiros dispõem 
de maquinário e insu-
mos caros, o valor das 
operações tende a ser 
muito grande, o que, em 
muitos casos, inviabiliza o 
crédito.

Para ilustrar a dificul-
dade, ele diz que há seis 
anos a empresa busca 
um financiamento desse 
tipo. O pulo do gato, 
desta vez, foi envolver o 
seguro no financiamento, 
o que permitiu encontrar 
o investidor externo com 
maior facilidade. “Fomos 
direto buscar dinheiro no 
mercado internacional.” 
A Produzindo Certo já 
tem na mira uma nova 
operação, que deve sair 
até o meio do ano. 

PERFIL 
AMBIENTAL

• Compliance
• Uso e cobertura 
do solo
• Conservação 
do solo
• Gestão de resíduos
• Fogo
• Gestão de 
recursos hídricos

PERFIL 
SOCIAL

• Condições 
de trabalho
• Saúde e segurança
• Treinamentos
• Bem-estar infantil
• Áreas de vivências 
e moradias
• Relação com a 
comunidade

PERFIL 
PRODUTIVO

• Índices de 
produtividade
• Infraestruturas
• Saúde e bem-estar 
animal
• Uso de 
agroquímicos

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da performance socioambiental de cada fazenda 
da plataforma é feita com base nos seguintes requisitos, 
que são desmembrados em subcategorias para as quais são 
atribuídas notas que variam de 0 a 100. O número resultante 
permite quantificar a performance das propriedades. 

6.390.397 ha
Área
monitorada

2.892.241 ha 
Área de vegetação 
nativa preservada

1.489 
Propriedades
cadastradas

25.666
Funcionários das  
fazendas cadastradas

PRODUZINDO CERTO  (ATÉ 2020)

Nós só entramos no 
negócio se o produtor 
estiver ganhando”
Charton Locks,  
sócio e fundador da 
Produzindo Certo

PRODUZINDO CERTO
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Conservação 
do solo é um
dos critérios 

avaliados 
pela empresa

PRODUZINDO CERTO

Schinoca: 
‘A ideia 

é continuar 
produzindo cada 

vez mais e 
corretamente’

 
Defensivos  

em expansão
Dentro do mercado de bioinsumos, o segmen-

to que mais cresce é o de defensivos biológicos, 
segundo a CropLife Brasil. Somente em 2020, esse 

mercado saltou 70% no Brasil ante o ano anterior, 
com a movimentação de R$ 1,17 bilhão, e a projeção 
é de que neste ano esse valor suba mais 30%. Na ava-
liação da diretora de biológicos da CropLife Brasil, 
Amália Borsari, esse destaque é proveniente de uma 

demanda reprimida por parte dos produtores em 
relação a soluções voltadas para a defesa vegetal. 

“Lidar com o manejo de pragas é um desafio e 
uma necessidade muito grande e o defen-

sivo biológico entra como uma ferra-
menta essencial para o equilí-

brio desse sistema.”

Programa 
Nacional  

quer estimular 
produtor a preparar 

o próprio 
bioinsumo

Biofábrica 
da Decoy 
Smart em 

SP

WILTON JUNIOR/ESTADÃO

DIVULGAÇÃO CROPLIFE BRASIL

DIVULGAÇÃO DECOY SMART



COMO FUNCIONA

• A colheita da cana ocorre entre abril e no-
vembro em São Paulo
• Após a colheita, a cana velha e improdutiva é 
erradicada (na proporção de cerca de 20% da 
área de canaviais)
• A usina prepara a área com calagem e adubação
• A soja é semeada neste local por volta de 
outubro/novembro
• A colheita da soja ocorre a partir de janeiro/
fevereiro e se encerra entre março/abril
• Após a colheita, a soja deixa como “legado” 
uma rica adubação nitrogenada e sua palhada, 
que também serve como adubo orgânico e 
proteção do solo
• O plantio da cana nova é refeito nesta área 
recuperada, com a vantagem de se ter “quebra-
do” o ciclo de pragas e doenças encontradas em 
canaviais
• Na safra seguinte, outra área do canavial é 
renovada sob o mesmo sistema, em rotação 
com a soja

SOJA VIRA 
ALIADA NA 
RENOVAÇÃO 
DE CANAVIAIS

‘GANHA-GANHA’

PARCERIA ENTRE A COOPERATIVA COCAMAR, DO PARANÁ, 
E USINAS DO OESTE PAULISTA PERMITE EXPANDIR 
PLANTIO DO GRÃO E MELHORAR A TERRA PARA A CANA
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COCAMAR

COCAMAR

A soja acabou de ser colhida em 
meados de abril e, no seu lugar, 
em vez do tradicional milho 
de inverno, vai entrar a cana- 
de-açúcar, a partir de maio. O 
terreno já foi preparado ante-
riormente, com calagem, adu-
bação adequada e, ainda por 
cima, a soja deu um “reforço” à 
nutrição da gramínea, garantin-
do mais nitrogênio no solo. Essa 
alternância entre soja e cana na 
mesma área tem sido observa-
da de duas safras para cá, em 
canaviais do oeste de São Paulo, 
e os envolvidos já se preparam 
para uma terceira rodada. 

Ali, uma parceria entre a 
cooperativa paranaense Coca-
mar, de Maringá, e a Usina Co-
cal, de Paraguaçu Paulista, tem 
permitido que agricultores 
cooperados ampliem o plantio 
de soja nas terras da indústria 
sucroalcooleira, em áreas de 
renovação de canaviais.

De todos os lados que se 
olhe há vantagens para os en-
volvidos. Tanto para a Cocamar 
e seus cooperados quanto para 
a Cocal. A empresa de açúcar e 
etanol, que cultiva 125 mil hec-
tares de cana-de-açúcar na re-
gião, deve, por exigência agro-
nômica, renovar por ano cerca 
de 20% desses plantios, já que, 
após a média de cinco cortes, a 
planta perde a capacidade de 
rebrotar e garantir a mesma 
produtividade e tem de ser 
substituída por uma nova. Se 
anteriormente a Cocal utiliza-
va, para revigorar essas áreas, 
predominantemente milheto 
e crotalária, passou agora a 
receber a soja em parte das la-
vouras, com a recente parceria 
com a Cocamar. 

O grão entra, assim, na área 
em que a cana velha foi reti-
rada. Após a soja cumprir seu 
ciclo, que dura em média 4 me-
ses, é colhida e, em seguida, o 
mesmo local volta a receber 
mudas de cana, formando uma 
parcela de canavial renovado 
e, por isso, mais produtivo para 
a Cocal, que processa, em duas 
unidades industriais, em Para-
guaçu Paulista e em Narandi-
ba, 8,7 milhões de toneladas 
por safra. 

Para os produtores coope-
rados, a principal vantagem é a 
possibilidade de expandir seus 
plantios de soja para áreas pró-
ximas, pois no Paraná – onde 
eles estão sediados – a dispo-
nibilidade de terras está cada 
vez mais restrita. Já para a Co-
camar, que adquire a soja dos 
seus associados, a vantagem 
é dispor de maior volume do 
grão para processamento na 
indústria ou exportação direta, 
além, é claro, de beneficiar e 
trazer mais renda aos produ-
tores. Uma vantagem e tanto, 
tendo em vista os preços re-
cordes que a oleaginosa vem 
alcançando desde o ano pas-
sado e o câmbio favorável aos 
embarques externos.

O CEO da Usina Cocal, Pau-
lo Zanetti, conta que a ideia 
de renovar canaviais com soja 
havia surgido pouco antes da 
parceria com a Cocamar. “Ha-
via uma opção de nós mesmos 
plantarmos a soja. A outra era 
terceirizar esse plantio”, diz 
ele, acrescentando que, neste 
processo, coincidentemente, 
surgiu o interesse da Cocamar 
de aderir à empreitada. “Temos 
muita amizade com a Cocamar 
e com o seu presidente, o Luiz 

Lourenço, e ele me disse que a 
cooperativa estaria investindo 
em entrepostos e estruturas de 
recebimento de soja no oeste 
paulista”, diz. “Quando ele nos 
comentou isso, pensamos que 
seria uma boa oportunidade 
para nós trabalharmos juntos, 
com produtores de soja vindo 
plantar nas áreas de canavial 
que a gente tinha de renovar.”

Para Zanetti, como se trata 
de uma grande área a ser reno-
vada, em torno de 18 mil a 20 
mil hectares/ano, foi uma van-
tagem ter à frente da parce-
ria uma cooperativa do porte 
da Cocamar. “É a cooperativa 
que se responsabiliza pelos 
produtores; a gente trata dos 
contratos diretamente com a 
Cocamar, não com os produto-
res, e isso para nós é uma tran-
quilidade, pois toda a respon-
sabilidade contratual, além do 
pacote tecnológico necessário 
para o plantio de soja e cuida-
dos com a terra, é da Cocamar.”

“É um ganha-ganha em que 
todas as partes envolvidas 
saem satisfeitas”, confirma o 
gerente de Negócios da Coca-
mar e coordenador do Progra-
ma de Renovação Sustentável, 
o engenheiro agrônomo Marco 
Antônio de Paula. Ele comenta 
que uma das dificuldades para 
os produtores de soja da Co-
camar, que fica no norte do Pa-

va do gerente é de que a área 
continue crescendo. “Estamos 
conversando com várias usi-
nas, inclusive do Paraná. Quan-
do alguma delas fica em dúvi-
da, convidamos para que venha 
ver o que está acontecendo no 
Pontal do Paranapanema (oes-
te paulista), uma vitrine.” O ge-
rente esclarece: “Não estamos 
aqui só para arrendar terras, 
queremos desenvolver um tra-
balho juntos, que traga benefí-
cios para todos”. 

Zanetti, da Cocal, conta 
que havia uma preocupação: a 
de que o manejo da soja, pelos 
produtores, causasse danos à 
cana, como um impacto do gli-
fosato (defensivo utilizado para 
matar plantas daninhas, inclusi-
ve gramíneas, na soja) na cana 
ou um eventual amassamento 
das mudas com a movimenta-
ção de máquinas. “Acompanha-
mos atentamente e vimos, no 
projeto piloto, que não aconte-
ceu nada disso. Ou seja, a par-
ceria estava aprovada.” 

O dirigente da Cocal diz não 
ter ainda, em números, quanto 
a reforma com soja contribui 
para elevar a produtividade 
do canavial, mas afirma estar 
satisfeito com os resultados 
até aqui. “A soja reestrutura o 
solo, quebra o ciclo de pragas e 
doenças da lavoura e os produ-
tores repõem os nutrientes ao 
fim da safra. Não temos dúvida, 
a rotação é um bom negócio.”

Já satisfeito desde o suces-
so do projeto piloto, na safra 
2019/20, Zanetti conta que a 
usina resolveu dobrar a área 
de canavial que seria alterna-
da com soja – 11 mil hectares 
em 2020/21. Agora, embora a 
usina tenha de renovar por vol-
ta de 20 mil hectares por ano, 
Zanetti diz não ser possível 
que seja 100% com soja, por 
causa do ciclo vegetativo tanto 
da oleaginosa quanto da cana. 
“Em parte da área continuare-
mos a plantar crotalária e mi-
lheto”, diz Zanetti. Ele lembra 
que, com a soja, tem um lucro 
extra, já que arrenda as terras 
para a Cocamar. “Temos um 
contrato de três anos.”

raná, era expandir as áreas de 
lavoura. “Percebemos, então, 
que havia a oportunidade de 
levar a soja para o oeste paulis-
ta, em sistema de rotação com 
a cana, como meio de melhorar 
as terras para a cana e, ao mes-
mo tempo, produzir mais soja.” 
A cana sai beneficiada, obser-
va o agrônomo, porque a soja 
disponibiliza mais nitrogênio 
no solo e serve para “quebrar” 
o ciclo de pragas e doenças 
da cana, ao se alternarem, na 
mesma área, plantas de classes 
diferentes – uma gramínea e 
uma leguminosa. “A gente en-
trega uma área melhor para a 
volta da cana”, garante.

A parceria começou na sa-
fra 2019/20, como um progra-
ma piloto. Na ocasião, cerca de 
20 agricultores cooperados da 
Cocamar cultivaram 5,2 mil 
hectares de soja em áreas de 
renovação de canavial na Co-
cal. Na safra atual, cem sojicul-
tores da Cocamar ampliaram 
a área para 25 mil hectares, 
sendo que, este ano, além da 
Cocal, também a usina Umoe, 
de Sandovalina, e a Atvos, em 
Teodoro Sampaio, aderiram ao 
programa.  “Nenhum dos parti-
cipantes do projeto piloto de-
sistiu”, observa De Paula. Para 
a safra 2021/22, a expectati-

A gente trata dos contratos 
diretamente com a Cocamar, 
não com os produtores, e isso 
para nós é uma tranquilidade”
Paulo Zanetti,  
CEO da Usina Cocal

Havia a oportunidade de levar 
a soja para o oeste paulista, 
como meio de melhorar as 
terras para a cana e, ao mesmo 
tempo, produzir mais soja”
Marco Antônio de Paula,  
gerente de Negócios 
da Cocamar

Em 
harmonia, soja 

cobre áreas que 
depois virarão 

novamente 
canaviais

Satisfeitos, produtores cooperados 
dobram suas apostas

Aposta garantida é a expressão que define o 
investimento que produtores de soja do norte 
do Paraná, cooperados da Cocamar, fizeram 
ao topar plantar a leguminosa em áreas de 
renovação de canaviais no oeste paulista. Além 
de conseguirem, finalmente, mais área para am-
pliar a lavoura, recebem uma terra previamente 
limpa e preparada pela usina e, ainda por cima, 
a Cocamar providencia o seguro rural, em caso 
de alguma adversidade climática. A empolga-
ção foi tanta que o sojicultor Wilson Antonio 
Palaro, associado da Cocamar e com lavouras 
em Floresta (PR), mais do que dobrou sua pro-
dução na atual safra, apenas participando do 
Projeto Renovação Sustentável, da Cocamar. 

“Em Floresta eu planto 170 hectares de 
soja”, conta Palaro. “Na safra 2019/20, primeiro 
ano do projeto, topei plantar 288 hectares em 
Iepê (SP)”, continua. A experiência foi tão bem- 
sucedida que, na safra atual, acabou de colher 
408 hectares no município paulista de Pirapozi-
nho, todos no oeste do Estado. Sem dispensar, 
obviamente, os 170 hectares originais, do Para-
ná. “Se o projeto da Cocamar continuar, eu vou 
continuar”, garante ele, que já projeta ampliar a 
área para pelo menos 700 hectares de soja em 
terras paulistas. “Aqui no Paraná a gente não 
encontra mais terra para expandir o plantio”, 
diz. “Aí surgiu a oportunidade de crescer em 
São Paulo”, continua. “Além de colhermos bem, 
o preço foi muito bom nessas duas safras. E tem 
a garantia do seguro rural.”

Outro produtor paranaense, Fabiano Rossi, 
que cultiva soja em Primeiro de Maio e Serta-
nópolis, ambos municípios do norte do Estado, 
lembra que, por ali, não só comprar terra, como 
arrendar, é muito difícil. Ainda mais com os 
preços recordes que a soja alcançou nesta e 
na safra anterior. “Quando consegue arrendar 
(alugar a terra para plantar), o valor do arren-
damento é muito alto”, diz. Por isso, quando a 
Cocamar propôs que ele ampliasse o plantio em 
áreas de usina de cana no Estado vizinho, topou 
na hora. “A família vai crescendo, os gastos au-
mentando... Precisávamos encontrar um meio 
de aumentar nossa renda”, argumenta. No Para-
ná, ele cultiva o equivalente a 130 hectares de 
soja nos dois municípios. Nas terras arrendadas 
pela Cocamar na Usina Cocal, cultivou cerca 
de 300 hectares em 2019/20. “Para minha sur-
presa, produzimos mais ali por hectare do que 
na terra roxa do Paraná”, diz. “Acho que pelo 
fato de a terra nunca ter recebido soja e, por 
isso, não haver tantas doenças de solo, ajudou”, 
avalia. “Além disso, antes de a gente entrar com 
a soja, a usina faz uma adubação e correção da 
terra muito boas.”

Para a safra 2020/21, cuja colheita acabou 
de se encerrar, Rossi mais que dobrou a aposta 
em terras paulistas, cultivando quase 700 
hectares em áreas de renovação de canaviais, 
juntamente com seu pai, Santo Rossi, e seu 
irmão João Paulo Rossi. “No início, estávamos 
apreensivos, sem saber como a soja iria se 
comportar em área de cana, mas foi tudo bem e 
resolvemos ampliar nesta safra.” Além, reforça 
Rossi, da “segurança que dá a Cocamar, tanto 
em assistência técnica quanto no seguro rural”. 
“Esperamos que a usina continue gostando do 
projeto para que a gente possa continuar lá.”
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