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VANTAGENS E APLICAÇÕES  “Além da 
economia de ouro na produção desse 
tipo de material, a grande vantagem 
dos microtubos é o aumento da área 
de superfície de contato do eletro do, 
elevando sua sensibilidade – fator 
importante nas reações eletroquími-
cas”, explica o químico da UFBA. 

Os microtubos produzidos com a 
nova técnica estão sendo testados 
como eletrodos em reações eletro-
químicas específi cas e como substra-
tos para pesquisa, podendo ser usa -
dos como sensores na determinação 
de substâncias orgânicas. As reações 
eletroquímicas têm diversas aplica-
ções industriais: da eletrônica e me-
talurgia à biologia e geologia. 

Segundo Malta, em tese, é possí-
vel reproduzir a técnica em larga 
escala, uma vez que os fungos po -
dem proliferar indefi nidamente en-
quanto estiverem no meio de cultura 
recebendo nutrientes. O que limita 
essa produção é a quantidade de ou-
ro que, embora seja menor no novo 
processo, ainda é signifi cativa quan-
do se leva em consideração o preço 
desse metal no mercado.

Apesar de ser um material caro, 
o ouro é utilizado no lugar de outros 
metais nobres por ter maior biocom-
patibilidade – habilidade do material 
de apresentar uma resposta adequa-
da a tecidos vivos. Outros metais 
nobres, como o paládio e a platina, 
podem ser empregados nessas rea-
ções, mas nenhum deles é tão bio-
compatível quanto o ouro. “A prata, 
por exemplo, seria um excelente ele-
trodo se não apresentasse altos níveis 
de toxicidade para os micro-organis-
mos”, analisa Malta.

Atualmente, o pesquisador e sua 
equipe buscam entender minuciosa-
mente por que ocorre o processo de 
deposição de nanopartículas de ouro 
na parede celular de fungos e ava -
liam a aplicação de outros metais nas 
reações químicas. 
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Quando o assunto é preservação de 
fl orestas, não falta quem faça coro ao 
remoído argumento: “para suprir nos-
sa demanda alimentar nas próximas 
décadas, será preciso desflorestar 
novas áreas para dar espaço a novos 
cultivos”. Em outras palavras: esta -
mos fadados a desmatar. Será?

Parece que a velha argumentação 
está em xeque. Estudo recém-publi-
cado no periódico Global Environ-
mental Change (v. 28, set./2014) ga-
rante que o Brasil pode atender à sua 
demanda alimentar, pelo menos até 
2040, sem derrubar uma árvore a 
mais sequer. A matemática é sim -
ples: o truque está no melhor apro-
veitamento das terras destinadas à 
pecuária. Hoje, das áreas agricultá-
veis no Brasil, 75% são destinados à 
criação de gado e 25% à lavoura. O 
problema é que, nestes 75%, pro-
duzimos bem menos do que podería-
mos. “Criamos, em média, uma ca-
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beça de gado por hectare, onde po-
deríamos criar três”, calcula o econo-
mista Bernardo Strassburg, do De-
partamento de Geografia e Meio 
Ambiente da Pontifícia Universida -
de Católica do Rio de Janeiro (PUC-
-Rio), autor do estudo, que está dis-
ponível gratuitamente na internet 
(em http://bit.ly/1uHnfNV).

Strassburg garante que se apro-
veitássemos com mais sapiência as 
terras destinadas à pecuária – usan-
do apenas metade de seu potencial, 
em vez de aproveitar só um terço, 
como fazemos atualmente – podería-
mos dobrar nossa produção de carne. 
E ainda sobraria espaço suficiente 
para atender a demanda por alimen-
tos, por agrocombustíveis e por re-
cursos madeireiros. “Percebemos 
que a produtividade atual dos pastos 
brasileiros é algo entre 32% a 34%”, 
diz o pesquisador. “Se conseguirmos 
usar entre 49% e 52% desse poten- >>>
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cial, o que é uma projeção bastante 
conservadora, não precisaremos de-
vastar novas áreas naturais; a pro-
pósito, o Brasil pode, dentro de três 
décadas, promover a maior expan - 
são agropecuária do planeta sem des-
matar um hectare sequer.”

Tais dados incitam reflexões pro-
fundas sobre nosso modelo agrope-
cuário – pois o estudo de Strassburg 
bate no fígado de uma tradição que 
há décadas prega a ideia de que é 
preciso ‘desmatar para progredir’. 
Esse adágio, apesar de ainda comum 
entre fazendeiros e formuladores de 
políticas públicas, prova-se agora er-
rôneo. “Curiosamente, o estudo re-
percutiu muito mais na mídia es-
trangeira do que na imprensa nacio-
nal”, comenta Strassburg.

Ao longo das últimas décadas,  
numerosos cientistas já haviam su-
gerido a hipótese segundo a qual po-
deríamos, de fato, multiplicar nossa 
produtividade agropecuária sem der-
rubar um centímetro a mais de flo-
resta. Mas faltavam comprovações. 
Esse novo trabalho, agora, deixa pou-
cas dúvidas de que tal cenário é re-
almente possível. “O que fizemos foi 
dar esse salto: de uma hipótese, te - 
mos agora uma confirmação.”

 

Brasil: mais boi do que gente
Em 2003, o rebanho brasileiro era estimado em 195 milhões de cabeças de gado 
– das quais 14 milhões foram abatidas. Em 2013, o rebanho aumentou para 208 
milhões de cabeças – das quais 26,7 milhões foram abatidas. Isso significa um 
aumento de 47% na produtividade da pecuária nacional ao longo da última década. 
“Porém, ainda há um longo caminho a percorrer para atingirmos nosso potencial, 
que seria de triplicar os valores atuais”, comenta a médica veterinária Thaís Ama-
ral, da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande (MS). “O estudo de Strassburg 
confirma a hipótese de que o Brasil tem condições de produzir mais com menos, 
o que, de uma maneira simplista, é um dos significados da sustentabilidade.” 

Se implementado a contento, o BPA sinaliza um horizonte auspicioso. Mas 
apenas 200 produtores participam do programa em todo o Brasil. “A maioria 
ainda não o adota”, diz Amaral. Mas ela lembra que muitos pecuaristas, mesmo 
não formalmente vinculados, já atentam para boas práticas. “Ainda há muito a se 
fazer para atingir os índices de produtividade de países desenvolvidos.” Amaral 
se mostra otimista: “Estamos trabalhando para isso e chegaremos lá em breve”.
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OS 12 CAMINHOS  Tornar a pecuária 
brasileira mais produtiva não exigi - 
rá investimentos multimilionários, 
tampouco uma epifania tecnológi - 
ca. Segundo Strassburg, técnicas  
bas tante simples podem otimizar – e 
muito – o desempenho de nossos  
pastos. “Um exemplo é implemen - 
tar o pas tejo rotacionado”, aponta o 
economista. É uma técnica análoga à 
rotação de culturas. Divide-se uma 
área em setores menores; e deixa-se o 
gado a pastar em uma parcela deli-
mitada; enquanto o restante da pro-
priedade fica em ‘descanso’. É um 
método muito simples. Mas o resul-
tado é efetivo: diminui-se a degrada-
ção da terra; aumenta-se a produti-
vidade e também o lucro do produtor.

Aliás, essa estratégia é apenas uma 
das 12 recomendações da cartilha 
Boas Práticas Agropecuárias (BPA), 
conjunto de normas e procedimentos 
criado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
para aprimorar a produtividade da 
pecuária nacional (ver ‘Brasil: mais 
boi do que gente’). São sugestões  
técnicas que variam desde a suple-
mentação alimentar até o manejo 
reprodutivo dos animais. A cartilha 
BPA é acessível via internet.

Strassburg lembra que melhores 
rendimentos na pecuária ajudariam 
a fixar o homem no campo – o que, 
sociologicamente falando, seria um 
avanço e tanto para o país. Por outro 
lado, é possível haver também um 
efeito colateral negativo: “Esse au-
mento de lucratividade tornaria a 
pecuária mais atraente, impulsio-
nando o desmatamento para abertu-
ra de novas pastagens em áreas de 
fronteira”, alerta o pesquisador da 
PUC-Rio. Por isso, ele diz que é im-
perativo formular políticas públicas 
combinadas para evitar novas fren - 
tes de degradação.

“Não se pode pensar em agri-
cultura sem pensar em água, solo, 
agentes polinizadores... Esses fatores 
são providos por áreas naturais”, ensi-
na Strassburg. “Esperamos que nos-
so estudo contribua para que os dis-
cursos se tornem menos extremistas”, 
comenta. O economista diz que há 
um caminho do meio, conciliatório, 
pelo qual é possível au mentar a pro-
dutividade e preservar as áreas nati-
vas. “Nossos dados provam que essas 
duas ideias não são excludentes.”
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