Agronegócio
Sustentável
O Biofertilizante como alternativa aos fertilizantes tradicionais

Semear o futuro
é importante.
Cuidar da natureza
é essencial.
Respeitar as contribuições e entender
os desafios do agronegócio é a nossa missão.

Programa
Nacional de
Bioinsumos
Decreto nº 10.375 de 26/05/2020

A iniciativa do Mapa em criar o
Programa Nacional de
Bioinsumos é uma sinalização
clara do reconhecimento da
importância do tema e vai auxiliar
de forma decisiva no aumento do
uso de insumos biológicos no
país, ao criar normativas e, ao
mesmo tempo, incentivar a
criação de novas empresas para
produção e uso de insumos
biológicos na agropecuária
brasileira.

Conceito de Bioinsumo
Bioinsumo representa o produto, o processo ou a tecnologia de origem
vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no
armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos
sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que
interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no
mecanismo de resposta de animais, de plantas, de microrganismos e
de substâncias derivadas e que interajam com os produtos e os
processos físico-químicos e biológicos.

Biofábricas
Estruturas de produção de bioinsumos, conforme
normas adequadas, a serem fomentadas nas
diferentes regiões do país, estimulando as
inovações no agro, abrangendo os aspectos da
bioeconomia,
e
envolvendo
cooperativas,
pequenos e médios agricultores e produtores,
startups e empresas de médio porte.

Catálogo Nacional de Bioinsumos
Hoje no Brasil, já existem algumas empresas
produzindo bioinsumos e disponibilizando
produtos para uso no mercado. Os produtos são
devidamente registrados no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estão
disponíveis para consulta no Catálogo Nacional
de Bioinsumos.

Biofábricas de
Bioinsumos

Diferenciais do
Bioinsumo
Matéria Prima abundante
Processo produtivo simples
Atende todas as culturas agrícolas
Não agride o meio ambiente
Aumenta a fertilidade do solo
Reduz o custo da lavoura

Programa Nacional de
Bioinsumos
Bioinsumos

Biodiversidade

Contribui para o desenvolvimento de
novas soluções tecnológicas,
objetivando gerar renda, riqueza e
qualidade de vida para os
produtores rurais.

Abrange desde inoculantes, promotores de
crescimento de plantas, biofertilizantes,
produtos para nutrição vegetal e animal,
extratos vegetais, defensivos feitos a partir
de micro-organismos benéficos para controle
de pragas, parasitos e doenças.

A meta do programa é desenvolver
trabalhos em várias frentes, envolvendo
produção vegetal, animal, inclusive o
processamento e pós-colheita, bem
como o desenvolvimento de produtos e
processos para a produção aquícola.

Diretrizes

Mercado

Crédito

Visa propor a elaboração de normas
e protocolos para a instalação de
unidades produtoras de bioinsumos
- as biofábricas - dentro das
propriedades rurais.

Em 2019, o mercado de biodefensivos
nacional movimentou R$ 675 milhões,
crescimento de 15% em relação a 2018, e
acima da média estimada de crescimento
internacional.

O fomento será feito via crédito rural
nas modalidades de custeio, para
aquisição de bioinsumos ou
investimento para montagem de
biofábricas “on farm”.

Bioeconomia

Marco Regulatório Biofertilizantes
Decreto nº 10.375 de 26 de Maio de 2020 institui o Programa Nacional de
Bioinsumos. Abaixo as Normas Correlatas
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Estabelecer os
métodos oficiais
para análise de
inoculantes, sua
contagem,
identificação e
análise de pureza.

Normas sobre
especificações,
garantias,
registro,
embalagem e
rotulagem dos
inoculantes.

Definições,
classificação,
registro e
renovação de
registro de
estabelecimento e
do registro de
produto. (Alterada
pela IN nº 3 de
15/01/2020)

Aprova os métodos
oficiais para realização
de ensaios em
amostras oriundas do
controle oficial de
fertilizantes e
corretivos, constantes
do Manual de Métodos
Analíticos Oficiais para
Fertilizantes e
Corretivos.

Alterar os arts.
4º, 21, 35 e o
Anexo da
Instrução
Normativa SDA
nº 30, de 12 de
novembro de
2010.

Regras sobre
definições,
exigências,
especificações,
garantias,
tolerâncias, registro,
embalagem e
rotulagem.

Limites
estabelecidos para
Registro,
produção,
padronização,
comercialização e
classificação,
importação de
inspeção e
fertilizantes,
fiscalização da
corretivos,
produção e do
inoculantes e
comércio de
biofertilizantes.
produtos destinado
(Alterada pela IN nº
à agricultura.
7, de 12/04/2016).

O que é um
Biofertilizante?
O biofertilizante é um adubo orgânico líquido que contém
organismos e nutrientes (micro e macro) que melhoram a saúde
das plantas, deixando-as mais resistentes ao ataque de pragas e
doenças. O líquido é resultado da fermentação de resíduos
orgânicos e nutrientes em água.

Efeitos positivos
da utilização de
biofertilizantes

Permite a produção de alimentos mais
saudáveis, com menor impacto ao
meio ambiente.
Fortalece as plantas e garante maior
resistência ao ataque de pragas e
doenças.
Melhora a produtividade das culturas.
Apresenta menor custo quando
comparado aos fertilizantes químicos.
É rico em nitrogênio e outros
nutrientes (fósforo, potássio, cálcio,
etc.) indispensáveis ao solo.
Melhora a fertilidade do solo por
adição de nutrientes.
Reutiliza matéria-prima da
propriedade.
Pode se tornar uma fonte alternativa
de renda para o produtor rural.

Utilização de
Biofertilizantes
na agricultura

Soja
23.4%

Café
24.8%

Hortaliças
11.2%

Os biofertilizantes podem ser aplicados
em praticamente todas as culturas
agrícolas.

Aplicação universal

Cana de Açúcar
21.9%
Milho
18.6%

Desafios do
biofertilizante no Brasil
Pontos que devem ser superados para garantir a evolução da utilização.

Desafio nº 1:

Desafio nº 2:

Desafio nº 3:

Desempenho

Custo

Crença

A falta de confiança no desempenho
do produto é o ponto mais
mencionado por revendas agrícolas e
os seus produtores-clientes.

Os agricultores desconhecem que os
produtos biológicos são "mais
baratos" em comparação com os
produtos agrícolas convencionais.

As revendas agrícolas "defendem"
que os produtos convencionais são
melhores do que os produtos
biológicos.

Caminhos para
o biofertilizante
O mapa das soluções

Caminho nº 1

Caminho nº 2

Caminho nº 3

Treinamento

Divulgação Massificada

Experiências de Campo

Realização de treinamentos
presenciais e à distância para
revendas agrícolas, cooperativas
e agricultores.

Realização de webinars, lives e
programas de rádio e televisão,
apresentando os benefícios para
o agricultor.

Participação em eventos de campo
e feiras de agronegócio para
divulgação de estudos de casos
com comprovação dos benefícios.

A solução "Green Fertilizer" e os
seus benefícios
Solução Ambiental

Geração de Energia

Biofertilizante

Garantia de uma correta
destinação dos resíduos
orgânicos gerados por empresas
ou propriedades rurais.

Geração de energia elétrica por
meio da queima do biogás
gerado, reduzindo custos com
energia elétrica.

Produção de biofertilizantes para
geração de receitas e redução de
custos para empresas e
produdores rurais.

A biofábrica do
Green Fertilizer
Produtividade e sustentabilidade não
precisam ser opostos

A biofábrica é projetada para atender a
qualquer quantidade de resíduos orgânicos
gerados por pequenas empresas e pequenas
propriedades rurais.
A solução ideal para mercados municipais
(grandes geradores de resíduos orgânicos),
fábricas
de
alimentos,
frigoríficos,
cooperativas agrícolas e principalmente
prefeituras de pequeno porte.

Muito além do
biofertilizante
A biofábrica Green Fertilizer oferece produtos orgânicos e orgâno-minerais.
Fertilizantes Nitrogenados

Formulações NPK

Fertilizantes Fosfatados

Desempenho

Vital

Energia

Os nitrogenados são compostos
químicos que possuem em sua
composição o elemento nitrogênio num
formato assimilável pelas plantas,
auxiliando no crescimento saudável e
com maior teor de proteína.

Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio
(K). Esses três elementos químicos
são de extrema importância para o
crescimento e o desenvolvimento
das plantas em geral, sendo
conhecidos como o “tripé vital”.

Uma adequada adubação fosfatada
maximiza o processo de fotossíntese
e a produção de energia (ATP),
promove o crescimento de raízes, a
maturação dos frutos, a formação de
grãos e o vigor da planta.

+ Agro
+ Natureza
+ Saúde
+ Green Fertilizer
Nossas vidas dependem disso.

Contatos
Mude a realidade da sua empresa ou prefeitura!

Fernando Couto

Mario Sergio

Lucas Lanzoni

Administração Pública

Administração de Empresas

Engenharia Ambiental
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