
De acordo com a Organização
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), a
produção de alimentos no Brasil
terá que crescer cerca de 40%
até 2019 para equilibrar o aumen-
to de 20% na demanda mundial
por produtos animais e vegetais
ao longo desta década. Dentro
deste cenário, a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) prepara-se para o de-
safio com renovação de seus qua-
dros e um dos maiores orçamen-
tos da sua história, R$ 1,8 bi-
lhão, que será destinado a pes-
quisa e desenvolvimento de no-
vas plantas, aprimoramento ani-
mal e tecnologias de manejo no
campo e na pecuária.

De acordo com o pesquisa-
dor da estatal, José Roberto Ro-
drigues Péres, além do estudo
de novas variedades de grãos,
mais produtivas e tolerantes a
seca, as atuais linhas de pesqui-
sa da instituição focam em ali-
mentos funcionais, com maior
teor de nutrientes; agroenergia
com novas fontes de matéria-
prima; genoma funcional para
obtenção de plantas transgêni-
cas. "São todas tecnologias por-
tadoras do futuro, que estão na
fronteira do conhecimento",
afirma o pesquisador.

Péres carrega consigo a histó-
ria da Embrapa. Entrou na insti-
tuição em 1975, e foi pesquisa-
dor, coordenador, chefe adjun-
to, chefe geral, diretor executi-
vo, gerente geral e chefe de gabi-
nete da presidência. Neste perío-
do, viu a safra brasileira de
grãos saltar de 40 milhões de to-
neladas por ano e área de 40 mi-
lhões de hectares para as atuais
161,5 milhões de toneladas e
48,8 milhões de hectares.

Nas explicações para este sal-
to da agricultura nacional, Pé-
res coloca as pesquisas ao lado
das políticas públicas, como o
principal fator no salto de pro-
dução. Segundo ele, o país está
preparado para exportar tecno-
logia agrícola para outras áreas
tropicais no mundo, como os
países da África. “Podemos fa-
zer isso voltado para o lado so-

cial, mas podemos também
abrir novos negócios e merca-
dos para o Brasil no agronegó-
cio”, afirma.

Tipo exportação
Ainda no âmbito internacional,
a Embrapa conta hoje com 78
acordos bilaterais com 56 países
e 89 instituições instituições es-
trangeiras, principalmente de
pesquisa agrícola, envolvendo
principalmente a pesquisa em
parceria e a transferência de tec-
nologia. Além da África, onde o
Brasil disputa influência com a
China, destaca-se na esfera da
transferência de tecnologia pa-
ra países em desenvolvimento
(Cooperação Sul-Sul), por meio
da Embrapa Venezuela e da Em-
brapa Américas, no Panamá.

Na avaliação do pesquisa-
dor, o grande feito da pesquisa
direcionada ao agronegócio no
país foi conseguir introduzir o
bioma do Cerrado no processo

produtivo, região na qual an-
tes só havia pecuária extensiva
com baixa produtividade e ar-
roz de sequeiro.

Péres admite que o modelo
agrícola brasileiro deixou um
passivo social e ambiental e o
grande desafio hoje é incorpo-
rar esses aspectos à produção.
“A integração lavoura-pecuá-
ria-floresta, verticalizando a
produção com boas práticas
agrícolas, é o modelo dos próxi-
mos 50 anos”, diz.

Para manter um ritmo de
crescimento na produção agrí-
cola nos mesmos patamares das
duas últimas décadas — utilizan-
do menos espaço —, a Embrapa
está renovando seus quadros e
já contratou mais de mil funcio-
nários nos últimos dois anos.
Hoje, a empresa conta com
9.248 empregados, dos quais
2.215 são pesquisadores. No Bra-
sil, são 26 unidades de pesquisa
e desenvolvimento. ■
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Na contramão da Embrapa,
empresas nacionais de

defensivos agrícolas não conseguem
bancar pesquisas de novas fórmulas
e deixam campo aberto para
companhias estrangeiras.

Syngenta planeja
melhoramentos na semente

do girassol, para biodiesel e frituras,
e prevê que cultivo da planta salte
dos atuais 130mil hectares para
350mil em cinco anos.

Grupos multinacionais
como Bayer, Monsanto e

Syngenta elegem o país como
polo de pesquisa e investem em
novas variedades de grãos, para
alimento e energia.

● ●●

● Centros de todo o mundo
buscam desenvolver plantas
adaptadas à colheita mecanizada,
que dispensa queima.

● Outra vertente
importante de estudo é
de espécies transgênicas

● O etanol celulósico, aquele
feito a partir do bagaço da cana,
também ocupa pesquisadores
mundialmente. Essa tecnologia
deve estar disponível até 2016.

À espera de recursos, CTC vira empresa
EM LABORATÓRIO

Enquanto espera a aprovação de
um financiamento no valor de
R$ 250 milhões do Plano de
Apoio à Inovação Tecnológica In-
dustrial dos Setores Sucroener-
gético e Sucroquímico (Paiss), o
Centro de Tecnologia Canaviei-
ra (CTC) estrutura o portfólio,
com cerca de 100 produtos, que
será lançado até o final do ano.
Enquanto os recursos não saem,
o centro também aprende a
atuar como empresa. Converti-
da em sociedade anônima no iní-
cio deste ano, a instituição ago-
ra começa a atribuir preço a
seus produtos e a tornar-se
mais competitiva.

Além de diferenciar-se de ou-
tros núcleos de pesquisa por
transformar seu objeto de estu-
do em produto comercial, o
CTC chama a atenção pelos nú-
meros: atende 12 mil fornecedo-
res de cana-de-açúcar e seus
acionistas, que passarão a pagar
por produtos e serviços desen-
volvidos em suas instalações.
Ao todo, são 154 clientes que,
juntos, respondem por aproxi-
madamente 60% da moagem
de cana-de-açúcar no país.

O diretor do CTC, Tadeu Andra-
de, conta que hoje a tecnologia
para atender o produtor de eta-
nol caminha, basicamente, por
três vertentes: variedades adapta-
das a um ambiente de colheita
mecanizada e sem queima de ca-
navial, espécies transgênica e eta-

nol celulósico — sendo que, para
esse último, o centro pretende
ter, até o ano que vem, pelo me-
nos uma usina trabalhando com
este tipo de planta. “Nosso traba-
lho começa na seleção das mudas
e termina em álcool, açúcar e
bioenergia”, diz Andrade.

No caso do manejo do canavial,
Andrade afirma que os últimos
lançamentos do centro já são de
variedades adaptadas à colheita
sem queima. A tecnologia transgê-
nica é algo que o CTC domina em
laboratório há 14 anos e agora está
testando em campo. “O grande
desafio hoje para nós e para o mun-
do é o etanol de biomassa”, diz.

Na próxima safra, o CTC terá
uma unidade de demonstração
que irá produzir volumes equi-
valentes a 25% do total produzi-

do por uma usina tradicional.
Diferentemente do etanol tradi-
cional, feito a partir do suco da
cana, o celulósico é feito com o
bagaço e a palha hidrolisadas
por enzimas antes dos proces-
sos de fermentação e destila-
ção. “Acredito que, em 2016, es-
sa tecnologia estará disponível.
Ela atingirá a maturidade em
cerca de 10 anos, e será capaz
de dobrar a produção de etanol
por hectare”, afirma Andrade.

Para avançar com essas e ou-
tras pesquisas, o CTC deverá con-
tar com os recursos do Paiss, a li-
nha de crédito conjunta do BN-
DES e da Finep. Se liberados, os
recursos governamentais serão
investidos num total de 21 proje-
tos, alguns em estágio avançado
de desenvolvimento. ■ P.M.
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