Aproveitamos esta edição do Informativo SBERA para fazer um
relato dos resultados do I Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de
Resíduos de Animais realizado em Florianópolis de 11 a 13 de março de 2009.
Podemos dizer que a Sociedade já fez história, pois este foi o maior evento no
tema ocorrido naAmérica Latina.
No evento foram apresentadas nove palestras técnicas referentes
aos eixos temáticos previamente escolhidos. Cinco destas palestras foram
proferidas por pesquisadores nacionais e quatro por pesquisadores
estrangeiros, sendo três dos Estados Unidos da América e um da França. A
multiinstitucionalidade também esteve presente nestas apresentações, pois
um dos palestrantes representava um Ministério, três representavam
universidades e cinco agências governamentais de pesquisa. Justificando um
dos ideais do evento que era reunir a comunidade científica e órgãos
governamentais em tornodo tema gerenciamentode resíduos de animais.
A apresentaçãoda palestras,alémda contribuição
técnica,
explicitou que os desafios ambientais da pecuária no Brasil e no exterior são os
mesmos,sendo estes marcadospor conflitos e interesses setoriais,mas também
demonstrou que a superação destes desafios se dará a partir da existência de
uma realidade que insira uma legislação ambiental baseada no conhecimento
e de construção participativa; sólida estrutura de assistência rural aos
produtores para que estes possam internalizar os manejos e tecnologias;
capacitação dos técnicos e estruturação dos órgãos de fiscalização;
disponibilização de recursos financeiros na forma de créditos, subsídios,
serviços ambientais, etc. para que os investimentos ambientais sejam
realizados; elaboração de programas em educação ambiental para produtores
e capacitação ambiental para os técnicos; existência de políticas e programas
que incentivem o uso da biomassa animal para produção de energia e dos
fertilizantesorgânicos em substituição aos químicos.
Foram recebidos 120 resumos expandidos para avaliação. Os eixos
temáticos com maior envio de resumos foi o de uso dos resíduos animais como
fertilizante (30%) seguido de sistemas de tratamento para os resíduos de
animais (17%). A maioria dos resumos enviados foi de grupos de pesquisa
nacionais, 78%.Santa Catarina foi o Estado com maior representatividade, 28%
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dos resumosnacionais,seguidopor SãoPaulo,27%e Goiás,14%.
Os resumos internacionais totalizaram 22%. Espanha e Estados
Unidos da América foram os países com maior representatividade, ambos com
26% cada, seguido de Portugal com 22%. Outros países representados foram
Argentina,Uruguai,Chile,Hungria e Dinamarca.
A partir destas informações pôde-se concluir que o Brasil possui uma
comunidade científica sólida e com histórico de pesquisa no tema do evento,
mas que também possui um arranjo difuso no território. Portanto, o SIGERA
também atuou como um fórum de troca de informações e início de tratativas
para formação de parcerias e redes de pesquisa o que irá significar melhor uso
dos recursos financeiros disponíveis, abrangência territorial dos resultados
atingidos,diminuição da sobreposição de ações e possibilidade de formação de
um grupo nacional de pesquisa no tema. Parcerias e incentivos dos órgãos
financiadores, como a ocorrida entre a SBERA e o CNPq, objetivando o
financiamento do evento, são fundamentais para que as iniciativas verificadas
no evento se consolidem cada vez mais. Estes financiamentos também podem

Diretoria da Sbera

José Goldemberg *
O uso da terra para produção
de alimentos marcou a transição do
“homem caçador” para “homem
agrícola há mais de dez mil anos atrás
o que é considerada a primeira grande
revolução tecnológica que só foi
seguida pela revolução industrial no
fim do século18.
A prioridade da atividade
agrícola é produzir mais e melhor e
para isto teve um papel importante, o
uso de fertilizantes e a “revolução
verde” do século 20 em geral. As
preocupações até então eram com o
esgotamento do solo, erosão e perda
da produtividade.
Eis que, no século 21, nos
defrontamos com novos problemas
que são decorrentes do sucesso da
agricultura na produção de alimentos:
a emissão de gases de “efeito estufa”
que estão mudando a composição da
atmosfera e eventualmente o clima.O
que estamos presenciando são
conseqüências do sucesso e não do
fracasso da atividade agrícola em
resolver os problemas de alimentação
da humanidade.
Os novos problemas são dois:
i.
o primeiro são as emissões de
CO2 (dióxido de carbono) resultantes
das mudanças do uso dosolo.Por

exemplo, se a expansão agrícola
ocorrer numa área coberta por
florestas que serão derrubadas,
haverá uma grande emissão de CO2
resultante da queima da floresta.É o
que está acontecendo com a floresta
amazônica que dá origem a
preocupações no mundo todo.
Mesmo outras formas de utilização
do solo, por exemplo convertendo
pastagens que passem a ser usadas
para plantar cana, redundam na
emissão de CO2 que precisa ser
con t a bi l iza d a e m i n i m iz a d a
dependendodo caso.
ii.
o uso de fertilizantes, à base
de nitrogênio, resulta na emissão de
N2O (oxido nitroso) que é um
potente gás de efeito estufa cuja
quantidade precisa ser mantida sob
controle.
Estes dois problemas se
tornaram par ticularmente
importantes com a expansão da
cultura de cana de açúcar para a
produção de etanol. A principal
justificativa para o uso de etanol da
cana de açúcar como substituto da
gasolina é que ele é um combustível
“quase” renovável, pois apenas 15%
da energia contida num litro de
etanol tem origem em combustíveis

fósseis (na forma de fertilizantes,óleo
diesel usado no transporte da cana e
outras formas); o resto é no fundo
energia solar. O uso de etanol reduz
pois as emissões de gases de efeito
estufa que seriam emitidos pela
gasolina que ele substitui.
Esta justificativa cairia por
terra se a expansão das plantações
implicasse na derrubada de florestas
e no uso intensivo de fertilizantes.Por
essa razão, não são poucas as criticas
feitas no Exterior ao nosso Programa
doÁlcool.
Felizmente o trabalho de
nossos colegas e, principalmente dos
técnicos da EMBRAPA, mostraram
que estas criticas são injustificadas o
que acabou sendo reconhecido
r e c e n t e m e n t e p e l o E PA
(Environmental Protection Agency)
dos Estados Unidos que reconheceu
claramente as vantagens do etanol
da cana de açúcar como combustível
capaz de reduzir significativamente
as emissões de gases do efeito estufa
como combustível. O mesmo não
ocorreu com a produção de etanol do
milho na forma com que é produzido
atualmente nos Estados Unidos.
* Universidade de São Paulo

Frederico Fonseca da Silva *
É com imensa alegria que recebo o convite do
companheiro Júlio para escrever a “coluna do sócio”
desse mês, relatando as diversidades do estado de
Roraima, no contexto nacional, principalmente sob a
ótica ambiental.
Regularmente, quando sou convidado para
proferir cursos e palestras nas demais localidades do
Brasil,costumo dizer que,infelizmente,efetivamente,o
brasileiro não conhece oBrasil.
Regula rmente vou ao Canadá , on de
desenvolvo algumas parcerias de projetos ambientais
com universidades da Província de Ontário e, me
deparo, de forma estarrecida, como os pesquisadores
daquele país têm profundo conhecimento da situação
geográfica, climática, ecofisiográfica desse local onde
nem mesmonós,de certa forma,conhecemos.
Interessante que enquanto escrevo, um turbilhão de
pensamentos me vêm à mente sobre o que deveria
abordar nesse primeiro momento ou sob que ótica
deveria fazer esse relato (razão pela qual,dependendo
da aceitabilidade dos nossos colegas leitores, colocome,desde já,à disposiçãopara novas observações).
Assim, decido enveredar pela linha de que
TUDO, literalmente, tudo em Roraima, estar para se
fazer. Nem a sua capital Boa Vista, muito menos o
estado, ainda está servida pela rede banda larga de
internet (creio que seja o único estado brasileiro que
ainda não disponibilize essa tecnologia para os seus
cidadãos);aqui ainda não somos servidos porTV a cabo;
e, tecnologia digital ainda não chegou. A energia
elétrica é totalmente dependente daVenezuela,o que a
torna uma das mais caras do Brasil. O primeiro edifício
foi inaugurado no final do ano de 2008 e assim por
diante.

A agricultura, por exemplo, ainda é,
praticamente, de subsistência. O plantio de milho e
feijão,do gênero,Vigna (macassar,caupi,etc) e não

Phaseolus (carioca), ainda é manual e que, junto com a
mandioca, torna-se a base de sustentação. Adubação,
quando existe, ainda é expedita e fundamentada no
“achismo”. O fogo, semelhantemente à prática na préhistória, ainda é o aliado principal desse agricultor.
Conseqüentemente,as produtividades são baixíssimas.
A expectativa de soja plantada nesse ano safra
para todoo estado é de,apenas,3.000 ha.
Poderíamos estar falando, sob a ótica do
agronegócio,o retrocesso com a retirada dos plantadores
de arroz da região, que se tornou nacionalmente
conhecida,Raposa Serra do Sol,mas isso não se justifica.
Como ambientalista, defendi, inclusive com
matéria escrita a respeito,e continuo defendendo o que se
prevaleceu sobre a manutenção da área contínua da
reserva.
O único frigorífico bovino do estado não tem
tratamento da sua água residuária e 100% da carne
comercializada no estado é fora de especificação por não
apresentar SIF.
O lixo urbano não é reciclado e ainda não existem
políticas efetivas para que isso seja aplicado. A cultura do
“entulha e queima” ou do “entulha que a prefeitura
recolhe”ainda são as práticas das mais comuns.
Ora,se as questões básicas ainda estão por serem
resolvidas, o que esperar de avanços na pesquisa, seja ela
em que área for?
At u al me nte est a m os i mpl an t an d o um
experimento para avaliar o efeito da água de lavanderia
industrial urbana nas culturas de um capim nativo, em
milho e no feijão, como forma de disponibilizar possíveis
nutrientes imobilizados pelo elevado teor de acidez dos
solos da região. Ou seja, água de lavanderia entrando no
sistema como fonte de água e neutralizador do pH,por ser
alcalino.
Talvez tenha sido esses desafios o que me fez tirar
da sólida e confortável região de Maringá (PR), da
Coordenação de um mestrado e de duas pós-graduações,
para viver,ao vivo e in loco,o papel de um pesquisador do
campo,nocampo e para ocampo.
Tudo,literalmente,está para ser feito!
Ah, antes que eu me esqueça: aqui, na região
centro-norte do estado, não existem florestas, mesmo
estando na Amazônia. Mas isso é assunto para um outro
momento.
* Universidade Federal de Roraima

