
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO – CMDRA 

(BIÊNIO 2020/2021)

Realizada em 02/10/2020, das 14h30 às 15h30, via teleconferência

Participaram os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Claudinei
Barbosa,  Cristina Criscuolo, Daniella Farias Scarassatti,  Francisco de Andrade
Nogueira Neto, José Benedito Napoleone Silveira, Luiz Guilherme Rebello Wadt,
Marco Túlio Ospina Pátino, Ricardo Munhoz, Susanna von Bulow Ulson.  Como
convidados:  Claudia  Esmeriz,  Henrique  Scanavini,  Leandro  Rocha,  Márcia
Rosane,  Mauro  Miyashiro,  Renata  Camargo,  Sergio  Figueira,  Silvio  Spazzini,
Wellington Brasil e Williana de Souza Costa.

Abrindo a reunião, o presidente Francisco de Andrade Nogueira Neto consultou
os presentes sobre a ATA da 3ª Reunião Ordinária, ocorrida em 07/08/2020 e,
não havendo nenhuma sugestão de mudança, considerou a mesma aprovada.
O  presidente  informou  sobre  a  vacância  da  Vice-Presidência  do  Conselho,
devido  ao  desligamento  do  Sr.  Claudio  Quercia  Soares,  e  submeteu  aos
participantes o nome do Conselheiro Claudinei Barbosa para ocupar o cargo,
sugestão  que  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  a  palavra  foi
passada  para  o  convidado  Leandro  Rocha,  proprietário  da  empresa  INTTI,
especializada  em  projetos  e  equipamentos  para  geração  de  energia
fotovoltaica, que atua no mercado desde 2015, com sede em Campinas. O sr.
Leandro destacou, de início, os problemas que podem vir a ser enfrentados
pelo país  em futuro próximo em função da grande dependência do modelo
hidrelétrico para a geração de energia, dado que o uso da água, um recurso
escasso, poderá ser objeto de disputas cada vez maiores, com a destinação
dos  recursos  hídricos  sendo dividida  entre  consumo humano,  irrigação  e  a
própria  geração  de  energia.  Lembrou  dos  problemas  já  registrados  na
atualidade com a seca acentuada que vem sendo observada no Estado de São
Paulo nos últimos anos. Conforme expôs, a matriz elétrica brasileira tem como
principal componente a geração hídrica, com 60% do total, seguida da eólica,
com 8,9%, da biomassa, com 8,4% e do gás natural,  com 8,2%. A energia
fotovoltaica  ocupa  apenas  a  sétima  posição,  com 1,75%.  Para  ressaltar  as
condições para utilização da energia fotovoltaica em todo o território nacional,
ele  mencionou  que  o  potencial  de  geração  no  país  é  estimado  em
5100Wh/m2.dia, ao passo que na região mais propícia da Alemanha o potencial
não  ultrapassa  1200 Wh/m2.dia.  Dentre  as  vantagens  para  uso  da  energia
solar ele citou a redução do valor da conta de energia em até 95%, o fato da
energia ser limpa e não agredir o meio ambiente, a durabilidade dos painéis
fotovoltaicos, que exigem  manutenção mínima, a viabilidade do uso em todo o



território  brasileiro  e  o  diferencial  de  ser  sustentável,  principalmente  para
exportadores. Como experiência bem sucedida no uso do modelo fotovoltaico,
ele mencionou estudo de caso realizado no Estado do Mato Grosso, em que a
mudança  da  utilização  do  diesel  para  energia  solar  possibilitou  que  um
proprietário  triplicasse  sua  produção agrícola  em razão  da  destinação mais
eficiente dos recursos disponíveis. Ele descreveu, em seguida, como o processo
de geração se dá, a partir dos painéis que recebem luz solar e a convertem em
energia elétrica, em corrente contínua. Depois, a energia passa pelo inversor
para  ser  convertida  em  corrente  alternada,  após  o  que  a  energia  passa
alimentar todo imóvel. Por fim, a energia não consumida instantaneamente é
injetada  na  rede  de  distribuição,  gerando  créditos  energéticos  para  serem
consumidos posteriormente, ou em um outro ponto de consumo. Ele descreveu
ainda diferentes tipos e modalidades de uso, a saber: a) Conectado à rede,
quando toda a energia produzida e que não for consumida instantaneamente é
armazenada  na  forma  de  créditos  para  uso  posterior.  Pode  alimentar
eletricamente toda a propriedade, sem limite de carga e armazena a energia
produzida  na  forma  de  créditos,  sem  uso  de  bateria,  propiciando  melhor
relação  custo-benefício;  b)  Desconectado  da  rede,  quando  toda  a  energia
produzida  e  que  não  for  consumida  instantaneamente  é  armazenada  em
baterias, sendo ideal para alimentação elétrica quando não há rede elétrica
disponível,  por  exemplo,  pivô  de  irrigação  e  outras  necessidades  elétricas
longe  da  sede;  c)  Sistemas  de  bombeamento  solar,  quando  uma  bomba
funciona diretamente conectada aos painéis solares, sendo ideal para captação
remota, irrigação, alimentação de cochos, etc. Após mencionar os serviços que
a  empresa  disponibiliza,  bem  como  as  garantias  dos  serviços  e  dos
equipamentos  fornecidos,  o  Sr.  Leandro relacionou vários  casos  de  sucesso
atendidos  no  agronegócio  e  também  nas  áreas  corporativa  e  residencial.
Destacou ainda as instituições e linhas de crédito voltadas para o setor,  as
quais  financiam até 100% dos projetos,  com prazos de até 120 meses.  Na
sequência,  passou  a  responder  a  dúvidas  dos  participantes.  A  conselheira
Cristina Criscuolo questionou se o crédito oriundo da geração pode bancar a
energia em outro local  e se pode ser convertido em dinheiro,  ao que o Sr.
Leandro explicou que é possível utilizar o crédito em outro local, desde que
atendido pela  mesma concessionária.  Quanto a  conversão em dinheiro,  ele
explicou que nossa regulamentação não permite, completando que em alguns
países que se utilizavam desta prática acabavam enfrentando problemas de
excesso de energia em determinados períodos. Sobre a dúvida da conselheira
Susanna  von  Bullow,  se  a  energia  gerada  em  uma  propriedade  pode  ser
transferida para uma cooperativa, o sr. Leandro explicou que a energia pode
ser  gerada  para  a  própria  cooperativa  em  terra  própria  ou  arrendada.  O
conselheiro  Luiz  Guilherme Wadt  perguntou qual  seria  um conjunto mínimo
para tirar água de cisterna e qual seria o custo, ao que o Sr. Leandro explicou
que não considera viável a energia solar para uma bomba e que há muito não



tem contato  com este  tipo  de  demanda.  Explicou  também não  poder  dar
estimativa  de  custos,  sem  examinar  um  projeto  específico.  A  conselheira
Susanna von Bullow perguntou se a empresa conta com departamento jurídico
para assessorar em projetos e o sr. Leandro explicou que a empresa não pode
manter  um  departamento  jurídico,  mas  os  parceiros  têm  condições  de
assessorar. O presidente Francisco questionou sobre detalhes da instalação de
painéis solares no teto de imóveis e o sr. Leandro explicou que o ideal é que as
placas sejam colocadas voltadas para a face norte e que quaisquer instalações
que superem 18 kg/m2 requerem estudos prévios para avaliar a resistência dos
telhados.  Não  havendo  mais  questionamentos,  o  presidente  agradeceu  a
participação do Sr. Leandro, o qual se retirou da reunião para atender outros
compromissos. Dando sequência aos trabalhos, a palavra foi passada para a
representante do SEBRAE / Campinas, Williana de Souza Costa, que passou a
expor sobre a programação de cursos previsto em parceria do SENAR com os
sindicatos rurais, durante o período de 2020 a 2023, em todo o Estado de São
Paulo.  Os  cursos  abrangerão 143 temas,  prevendo-se a  formação de 2.850
turmas,  com um total  de  35.000  participantes.  Segundo  a  Sra.  Williana,  a
estratégia atual é abordar os cursos agregados em temas amplos, famílias de
temas,  tais  como  “Agregação  e  Comercialização”,  “Agroindústria  I  e  II”  e
“Alimentação”. Dentro do primeiro grupo estão inseridos, por exemplo, cursos
como Apicultura, Leite, Cafeicultura e Fruticultura, entre outros, com ênfase na
agregação de valor. Neste mesmo grupo, temas como Organização de Vendas
Conjuntas,  Canais  de  Distribuição  e  Certificação  Como  Ferramenta  de
Competitividade, estarão voltados para a questão da comercialização. Dentro
do  tema  Agroindústria  serão  disponibilizados  cursos  de  produção  ou
processamento de produtos como cachaça, queijos, carnes, bem como cursos
sobre requisitos legais a serem seguidos pelos empreendedores. Por fim, no
tema “Alimentação” serão oferecidos cursos como Aproveitamento Integral de
Alimentos, Culinária tradicional de várias regiões do Estado e Processamento
Artesanal de produtos diversos, notadamente vegetais.  A Sra. Williana citou,
ainda, cursos que o SEBRAE oferece nas áreas de artesanato, bovinocultura de
leite,  café,  eventos,  horticultura/fruticultura,  organização  comunitária  e
turismo, informando que o escritório de Campinas está apto para atender os 22
municípios  da  regional.  Questionada pela  convidada Claudia  Esmeriz,  sobre
cursos de formação de brigadistas de combate a incêndios, a resposta foi dada
pelo presidente Francisco,  que informou que o SENAR, em parceria com  o
Sindicato Rural, tem cursos disponíveis nesta área. Encerrada a fala da Sra.
Williana,  e nada mais  havendo a  tratar,  o  presidente  deu por  encerrada  a
reunião e eu, José Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente ATA.

Campinas, 02 de outubro de 2020.




