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CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário Cristiano Machado é jornalista, editor 
do www.norteagropecuario.com.br e 

apresentador do programa de rádio “Agro 
& Negócios”, na 101 FM de Presidente 

Prudente (SP). Contatos: crmachados@
gmail.com e (18) 98106-6954.

O Agro movido a ciência

São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

São milhões milhões 
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em prêmios* 

O engenheiro agrônomo 
Gustavo Spadotti, que assu-
miu a chefi a geral da Embra-
pa Territorial em janeiro deste 
ano, foi formalizado no cargo, 
na segunda-feira (11). Spadotti 
sucede o pesquisador Evaristo 
de Miranda, gestor do centro 
de pesquisa durante os últimos 
seis anos. A solenidade de pos-
se aconteceu no auditório da 
instituição, em Campinas (SP), 
e contou com a participação de 
empregados, colaboradores e 
mais de 150 convidados.

Evaristo de Miranda esteve à 
frente do centro de pesquisa em 
três períodos (o da sua criação, 
início dos anos 2000 e de 2015 
a 2021). Em cada uma dessas 
passagens, enfrentou diferentes 
desafi os e realizou uma série de 
pesquisas. No entanto, ele con-
sidera, como maior contribuição 
de sua gestão, os estudos que di-
mensionam o papel dos agricul-
tores brasileiros na preservação 
do meio ambiente. “Hoje, sa-
bemos que os produtores rurais 
são responsáveis por preservar 
33% do território nacional em 
suas propriedades. Este trabalho 
é importante para desmistifi car 
a visão de que o agricultor é o 
vilão do meio ambiente”, enfa-
tizou o ex-chefe-geral.

DEMANDAS DA SOCIEDADE
Em seu pronunciamento, 

Spadotti afi rmou ter como ob-
jetivo manter a Embrapa Terri-
torial como referência nacional 
e internacional na busca pelo 
desenvolvimento sustentável 
com equilíbrio entre socieda-
de, natureza e o aumento da 
produção competitiva de ali-
mentos, fi bras e energia para 
o Brasil e o mundo. “Vamos 
fortalecer o centro de pesquisa 
como instrumento estratégico 
para atender às demandas do 
Estado brasileiro, do governo, 
do setor do agro e de toda a so-
ciedade. Faremos entregas para 
solucionar problemas reais que 
os produtores enfrentam no 
dia a dia. E também estreitare-
mos os laços com nossos par-
ceiros”, declarou ao destacar 
algumas ferramentas de inte-
ligência territorial estratégica 
já desenvolvidas pelo centro de 

Cerimônia de posse de Gustavo Spadotti na Embrapa Territorial 
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Spadotti: “Vamos 
juntos lutar por um 
Brasil mais forte, mais 
justo e mais produtivo”

pesquisa. Spadotti disse que sua 
confi ança na Embrapa, em seus 
colegas e o fato de acreditar no 
futuro do Brasil como nação, 
o levou a assumir todos os de-
safi os do novo cargo. “Vamos 
sempre servir ao nosso país. 
Vamos juntos lutar por um Bra-
sil mais forte, mais justo e mais 
produtivo”. (Com informações 
da Embrapa)

ALTERNATIVAS
AOS FERTILIZANTES
A guerra entre Rússia e Ucrâ-

nia tem gerado preocupação na 
economia em todo o mundo. 
No Brasil, além das questões 
humanitárias, o que tem afl i-
gido os especialistas é a possi-
bilidade do desabastecimento 
de importantes produtos, além 
da falta de insumos essenciais 
para a agricultura, como os fer-
tilizantes.

Segundo informações da 
COGO Inteligência em Agro-
negócio, atualmente o Brasil é 
o 4º consumidor global de fer-
tilizantes, responsável por 8% 
do total e é o maior importador 
mundial, com 39,2 milhões de 
toneladas, o que equivale a mais 
de US$ 14 bilhões. A pesquisa 
aponta ainda que os aumentos 
dos preços globais deste insu-
mo já vinham acontecendo an-
tes mesmo da guerra na Ucrâ-
nia, por causa da elevação na 
cotação do gás natural.

ATUAL CONJUNTURA 
Isoladamente, a Rússia foi o 

maior exportador de fertilizan-
tes para o Brasil no ano passa-
do, com 23% do total, seguido 
de China (14%) e de Marrocos 
(11%). Diante da atual conjun-
tura, agora o país e suas auto-
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Aumentos dos preços 
globais deste insumo já 

vinham acontecendo

ridades buscam alternativas 
para evitar o eventual desabas-
tecimento deste insumo fun-
damental à produção agrícola. 
Atualmente, há no Brasil em 
torno de 90 a 100 dias de esto-
ques de fertilizantes e os fl uxos 
de importação não foram com-
pletamente interrompidos: o 
fundamental é tê-los a tempo 
de plantar a próxima safra de 
verão (1ª safra 2022/2023).

IMPACTO 
NA PRODUTIVIDADE 
Há também riscos de ocor-

rer a não entrega de insumos já 
vendidos, especialmente após 
a Rússia anunciar que não ex-
portaria adubos a vários países, 
ainda que o Brasil não esteja na 
lista. O impacto na produtivida-
de, no entanto, poderá ser mais 
relevante se a crise se estender 
até a 2ª safra de milho 2023, se 
houver difi culdade de obten-
ção de Nitrogênio (N). O maior 
problema ainda é o potássio, 
visto que dois dos três maiores 
fornecedores globais, Rússia 
e Belarus, estão no imbróglio, 
mas ainda não a ponto de pre-
judicar a semeadura. Contudo, 
haverá efeitos sobre os custos 
de produção, já que esses in-
sumos respondem por 30% do 
custo dos grãos e, com as altas 
desde 2021, o percentual sobe 
para 35% a 40%.

REVOLUÇÃO AGRÍCOLA 

O Brasil está entre os 10 maio-
res irrigantes do mundo. Se-
gundo estudo da ANA (Agência 
Nacional de Águas), entre 1960 
e 2015 a área irrigada no país 
aumentou expressivamente, 
passando de 462 mil hectares 
para 6,95 milhões de hectares 
(Mha), e pode expandir mais 
45% até 2030, atingindo 10 
Mha.  A média de crescimento 
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Irrigação é
 fundamental para ampliar 

a produção de alimentos

estimado corresponde a pou-
co mais de 200 mil hectares ao 
ano, enquanto o potencial efe-
tivo de expansão da agricultura 
irrigada aqui é de 11,2 Mha.

IMPORTANTE
INSTRUMENTO 
Estes números comprovam o 

quanto a irrigação é fundamen-
tal para ampliar a produção de 
alimentos no mundo. Além de 
garantir segurança ao produ-
tor, reduzindo os impactos cli-
máticos, a técnica ainda é um 
importante instrumento no uso 
racional da água. Suas tecnolo-
gias possibilitam irrigar apenas 
no momento certo, no lugar 
correto com a quantidade ne-
cessária para que a planta não 
tenha estresse hídrico gerando 
economia do recurso e maior 
produtividade da lavoura. “Por 
todos esses benefícios, acre-
ditamos que a irrigação entra 
como a quarta revolução agrí-
cola do Brasil”, disse Eduardo 
Navarro, diretor geral da Lind-
say do Brasil, durante encontro 
com as revendas e distribuido-
res da marca, que reuniu mais 
de 70 pessoas.

REVOLUÇÃO 
DO AGRONEGÓCIO 

Muito aguardada por todos, a 
chegada do 5G no Brasil prome-
te trazer uma grande revolução 
quando o assunto é internet de 
qualidade e conectividade no 
campo. Especialistas garantem 
que o país será o mais benefi -
ciado pela tecnologia na Améri-
ca Latina. O setor de agronegó-
cio, por exemplo, pode ter um 
acréscimo em suas receitas até 
2030 em cerca de R$ 10 bilhões, 
graças ao 5G. Com apenas 23% 
da área rural coberta com sinal 
de internet móvel, o país pode-
ria ampliar o valor da produção 
agrícola em até R$ 100 bilhões 
com a ampliação do sinal de te-
lefonia.

ABSORÇÃO DE NUTRIENTES
Já está na pauta de todo pro-

dutor rural para onde direcio-
nar boa parte dos recursos de 
investimento nas lavouras. São 
estes dois setores bem defi ni-
dos: fertilidade de solos e con-
trole de ervas daninhas, pragas 
e doenças. Segundo o enge-
nheiro agrônomo, especialista 
em fi siologia vegetal e coorde-
nador de pesquisa e desenvol-
vimento da DVA Agro, Renato 
Menezes, rotineiramente rela-
tos são ouvidos a campo como, 
por exemplo, “adubo no solo 
e defensivo na folha é o básico 
que pode ser feito, o resto é só 
chover ou irrigar que dá tudo 
certo’’.

Altos níveis de 
produtividade muitas vezes 

não são alcançados
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