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U m dos problemas da agri-
cultura brasileira envolve a

questão dos fertilizantes: são fun-
damentais para atingir alta produti-
vidade e rentabilidade, mas, ao
mesmo tempo, sua aplicação não
é eficaz, com perdas principalmen-
te por volatilização, lixiviação e bai-
xa absorção. Pensando nisso, a
Embrapa Florestas tem investido
em pesquisas para desenvolvimen-
to de fertilizantes de liberação len-
ta, uma tecnologia que auxilia na
melhor incorporação do fertilizante
ao solo, evita o desperdício e pode
reduzir custos ao produtor rural.

Para isso, a nanotecnologia é
um dos caminhos e um projeto, em
parceria com a empresa Polli Ferti-
lizantes Especiais, pretende desen-
volver um revestimento com políme-
ro biodegradável utilizando nanopar-
tículas para recobrimento, proteção
e liberação gradual de fertilizantes.

O projeto vai estudar o

NANOTECNOLOGIA SERÁ UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO
DE FERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO LENTA COM MATÉRIA-PRIMA

DE BASE FLORESTAL
recobrimento de fertilizantes para
promover sua liberação gradual.
Para isso, vai trabalhar com nano-
tecnologia envolvendo celulose de
eucalipto, sulfato de cálcio, carbo-
nato de cálcio e alginato. Segundo
o pesquisador Washington Maga-
lhães, da Embrapa Florestas, “já
temos resultados de pesquisas
em escala de laboratório que de-
monstram a viabilidade. Agora, com
este projeto, além de testar formu-
lações, vamos dar escala e levar a
campo, em diferentes cultivos agrí-
colas e florestais, e também anali-
sar sua viabilidade econômica”. 

Segundo Thais Ramari, da Po-
lli Fertilizantes Especiais, “temos já
um produto que, quando compara-
do com o convencional, tem solubi-
lidade melhor e facilidade de movi-
mentação em profundidade de solo,
para atingir as diversas regiões do
sistema radicular. Com a agrega-
ção das nanopartículas com a me-

todologia que a Embrapa Flores-
tas vai estudar, pretendemos me-
lhorar a ação e proporcionar bene-
fícios que, hoje, o fertilizante con-
vencional não apresenta”. 

O polímero pode proteger, por
exemplo, o potássio contra perda
por lixiviação, ou o nitrogênio con-
tra perda por volatilização. “Isso
acaba trazendo sustentabilidade
ao sistema”, explica Francine
Ceccon Claro, que vai desenvol-
ver esta pesquisa como parte de
seus estudos de pós-doutora-
mento. . “Além disso, vamos tra-
balhar com matérias-primas bio-
degradáveis, o que torna o produ-
to mais compatível com sistemas
agrossustentáveis”, completa.
Fertilizantes de liberação lenta

e/ou gradual
Fertilizantes de liberação lenta,

gradual ou controlada são constitu-
ídos de forma a liberar os nutrientes
com uma velocidade inferior aos tra-
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dicionais, atrasando a disponibilida-
de dos seus compostos e, desta
forma, também estendendo a sua
disponibilidade. Isso auxilia atender
melhor às necessidades nutricio-
nais da planta e a perda de nutrien-
tes também é reduzida. 

Biorrefinaria
Este projeto faz parte de uma

série de pesquisas que a Embra-
pa Florestas têm desenvolvido
dentro do conceito de biorrefina-
ria a partir de matéria-prima de
base florestal. Segundo Maga-
lhães, “os plantios florestais po-
dem ser fonte para inúmeros pro-
dutos e serviços, além dos já co-
nhecidos, como papel e móveis. A
partir desta matéria-prima, pode-
mos desenvolver muitos produtos
com o conceito de química verde,
com uma matéria-prima renová-
vel e sustentável”. 

* Fonte: Katia Pichelli (MTb
3594/PR) - Embrapa Florestas

A Bayer do Brasil emitiu nota
sobre o contexto que envolve a pro-
dução do herbicida glifosato. Em
outubro do ano passado, a fabrica
da Bayer, nos Estados Unidos, foi
afetada pelo furacão IDA, o que
impactou a produção do químico
Roundup. Agora, a marca passa
por outro entrave causado por fa-
lhas, desta vez, a fábrica do forne-
cedor de um dos ativos.

Questionada pela imprensa

BAYER SE POSICIONA SOBRE O HERBICIDA GLIFOSATO, NO BRASIL
quanto à disponibilidade do pro-
duto para os brasileiros, a Bayer
Brasil publicou a seguinte nota.

“O mercado de produtos quí-
micos agrícolas em todo o mun-
do está vivenciando um cenário
historicamente desafiador devido
à complexidade nos fluxos comer-
ciais globais, à pandemia e a
eventos climáticos extremos – in-
cluindo o furacão IDA, nos EUA em
outubro de 2021 – que continuam

a pressionar a oferta de produtos.
Em todas essas situações a

Bayer tem trabalhado com seus cli-
entes em todo o mundo para aju-
dar a gerenciar suprimentos e me-
lhor atender Às suas necessidades.

Recentemente, um fornecedor
de uma matéria-prima necessária
para produzir glifosato sofreu uma
falha mecânica que poderá causar
impactos em nossa produção glo-
bal do ingrediente ativo para a fa-

bricação de glifosato, para o mer-
cado brasileiro, a Bayer está traba-
lhando para reduzir ao máximo
possíveis impactos no fornecimen-
to dos produtos da marca Roundup.

Reforçamos que continuare-
mos a trabalhar diligentemente
com nossos clientes para atender
às suas necessidades e ajudá-
los a ter uma temporada de su-
cesso.”

Fonte: B.Forest
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o falar de gestão ambien
tal muitos empresários,

principalmente os menos antena-
dos e atualizados, já ficam de ‘cara
feia’ e acham que isso não tem
relação com eles. Mas o tema é
muito mais importante do que se
pensa e erros podem e levam ao
fechamento de muitas empresas.

“Por muitas vezes, a gestão
ambiental é confundida por ações
ambientais, como plantar uma
árvore ou adotar o uso do papel
reciclável no seu material publici-
tário. No entanto, trata-se de algo
bem mais amplo que um simples
conceito limitado, cabe a esta área
do conhecimento buscar o equilí-
brio entre o meio ambiente, a so-
ciedade e a economia”, explica
Davi Barroso Alberto, sócio da
Mercoline
Assessoria e Consultoria Legal

Ele conta que na gestão am-
biental se busca as responsabili-
dades empresariais com o meio
ambiente e a sociedade, garan-
tindo o cumprimento das legisla-
ções desta área. A finalidade é
mitigar os impactos ambientais
adversos, evitando-se, assim,
condutas consideradas lesivas
ao meio ambiente, que podem
levar a eventuais sanções penais
e administrativas, para além da
obrigação de reparar os danos
causados.

Davi Barroso cita como exem-
plo de umas das obrigações am-
bientais, até mesmo para uma
pequena empresa, deixar de dar
destinação ambientalmente ade-
quada a resíduos ou substâncias
quando assim determinar a lei ou
ato normativo, ou o simples fato
de não manter atualizadas e dis-
poníveis aos órgãos ambientais
competentes informações com-
pletas sobre a implementação e
a operacionalização do plano de

gerenciamento de resíduos sóli-
dos sob sua responsabilidade.

“Esses atos são puníveis com
multas de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 50.000.000,00 (cin-
quenta milhões de reais), obser-
vando as situações atenuantes e
agravantes, tendo como uma de-
las a gravidade dos fatos, em vis-
ta os motivos da infração e suas
consequências para a saúde pú-
blica e para o meio ambiente”, aler-
ta o sócio da Mercoline Assesso-
ria e Consultoria Legal.

Em outras palavras, as empre-
sas que não possuem um geren-
ciamento adequado das suas obri-
gações ambientais, pilar essenci-
al do sistema de gestão ambien-
tal, sempre estarão vulneráveis ao
risco legal previsto em nosso or-
denamento jurídico, independen-
te do seu porte econômico.

O primeiro passo para se ade-
quar às questões ambientais é ter
conhecimento de quais obriga-
ções legais ambientais estão con-
dicionadas, bem como nas atuali-
zações desses requisitos, de
modo, sempre observar à compe-
tência comum da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios de proteger o meio ambi-
ente e combater a poluição em
qualquer de suas formas, confor-
me prevê a Constituição Federal.

São vários os erros que as
empresas podem cometer que
levam às multas, suspensão par-
cial ou total das atividades, além
das demais sanções previstas na
legislação ambiental, sem prejuí-
zo das cominações penais previs-
tas na Lei de Crimes Ambientais,
dentre essas podem ser citadas:

* Não se preocupar com o
tema

* Achar que em virtude das
suas atividades não impactarem
o meio ambiente de forma signifi-

GESTÃO AMBIENTAL É NECESSÁRIA PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

A cativa ou pelo fato da atividade
estar licenciada pelo órgão ambi-
ental competente estão dispen-
sadas do atendimento das obri-
gações legais ambientais.

* Deixar de inscrever-se no
Cadastro Técnico Federal de que
trata o art.17 da Lei 6.938, de 1981,
registro obrigatório de pessoas
físicas ou jurídicas que se dedi-
cam a atividades potencialmente
poluidoras e/ou à extração, produ-
ção, transporte e comercialização
de produtos potencialmente peri-
gosos ao meio ambiente, assim
como, de produtos e subprodutos
da fauna e flora. A multa pode ser
de R$ 150,00 a R$ 9.000,00 de
acordo com o porte da empresa,
desde a microempresa até a em-
presa de grande porte.

* Funcionar estabelecimentos,
atividades, obras ou serviços uti-
lizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potenci-
almente poluidores, sem licença
ou autorização dos órgãos ambi-
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entais competentes, em desacor-
do com a licença obtida ou con-
trariando as normas legais e re-
gulamentos pertinentes. A multa
pode ser de R$ 500,00 a R$
10.000.000,00.

* Produzir, processar, emba-
lar, importar, exportar, comerci-
alizar, fornecer, transportar, arma-
zenar, guardar, ter em depósito ou
usar produto ou substância tóxi-
ca, perigosa ou nociva à saúde
humana ou ao meio
ambiente, em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis
ou em seus regulamentos. A
multa pode ser de R$ 500,00 a
R$ 2.000.000,00.

* Deixar de apresentar relató-
rios ou informações ambientais
nos prazos exigidos pela legisla-
ção ou, quando aplicável, naque-
le determinado pela autoridade
ambiental. A multa pode ser de R$
1.000,00 a R$ 100.000,00.

* Fonte: Celulose Online

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 5,30R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 10,00R$          
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 10,90R$          
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 2,10R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 20,58R$          
6 ARAME 20 GALV KG. 36,41R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 47,00R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 17,50R$          
9 BOTA PVC C/L PAR 58,90R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 45,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 66,50R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 38,00R$          
13 MASCARA PFF2 C/VALVULA UNID 14,80R$          
14 COLETA TB 21,24R$          
15 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 53,00R$          
16 ESTRIA RETA MIL. 35,10R$          
17 ESTRIA V MIL. 54,12R$          
18 ESTRIADOR UNID. 13,00R$          
19 ESTRIADOR DE BICO UNID. 10,50R$          
20 FARELO DE ARROZ TON. 1.500,00R$    
21 GRAMPOS CX. 7,06R$            
22 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 77,52R$          
23 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 21,00R$          
24 LIMA UNID 19,40R$          
25 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
26 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 11,30R$          
27 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,00R$            
29 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 6,60R$            
30 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 8,40R$            
31 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 23,50R$          
32 RASPA DE TRONCO MIL. 57,18R$          
33 RASPADORES UNID. 12,00R$          
34 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 7.608,00R$    
35 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 7.517,00R$    
36 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 930,00R$        
37 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 256,80R$        
38 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 80,00R$          
39 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 51,70R$          
40 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 67,80R$          
41 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 92,90R$          
42 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 4,10R$            
43 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 3,64R$            


