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História

• 26/08/2013: A Semeadura: Nasce no intervalo de um evento na

ESALQ, quando David Roquetti Filho e Luís Prochnow exercitavam

sobre sugestões de Tema para o III Congresso Brasileiro de

Fertilizantes.

• Aproximação com a NFL – Nutrients for Life Foundation.

• Setembro/2015: A Germinação: Formação da NPV - Grupo de

Trabalho da ANDA formado por cientistas, pesquisadores,

representantes de associações, sindicatos e indústria de fertilizantes.

• Constatação de que o público leigo desconhece os benefícios dos

fertilizantes.



s



Esclarecer e informar a sociedade
brasileira, com base em estudos
científicos, sobre a importância e os
benefícios dos fertilizantes na produção
e qualidade dos alimentos, bem como
sobre sua utilização adequada.



● Sociedade leiga: 85% de brasileiros que vivem nas cidades;

● Pesquisa revelou grande desconhecimento sobre o papel dos 

fertilizantes;

● Desafio: custo de comunicação muito alto para atingir diretamente 

todo esse público.







● 35 Press releases até a data, relacionando a importância 

dos nutrientes para a planta e para a saúde humana;

● + de 180 veiculações em blogs e sites de notícias;

● 16 Entrevistas em emissoras de rádio, TV e internet.









Produção de vídeos informativos
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Fertilizantes: Nutrindo as plantas para nutrir as pessoas
Dr. Daniel Magnoni - Médico, Nutrólogo e Cardiologista e  Dr. Luís - Engenheiro Agrônomo (Especialista em Solos e Nutrição de Plantas)



Ativação em eventos
Mais de 15 participações em 2019

XII Simpósio de Nutrição Clínica

Dante Pazzanese 
Palestra em 31/05 para 350 nutricionistas



220 ETECS com cerca de 300 
salas de aulas descentralizadas.

34 unidades agrícolas (faz parte 
de recursos naturais). 

Cursos nos quais atuaríamos:

• Recursos naturais
• Alimentício
• Meio ambiente



O objetivo é montar uma plataforma 
de ensino , ou seja, um curso EAD 
(distância) no computador com slides 
e outros recursos para uso dos 
professores.

A formação dos professores destes 3 
eixos: agrônomos, veterinários, 
zootecnistas, nutricionistas, 
engenheiros de alimentos, 
engenheiros químicos, biólogos, 
geógrafos e afins.



Produção de vídeos informativos

s

Fertilizantes evitam desperdício de alimentos
Dr. Ana Paula Corguinha - Agrônoma (Especialista em Ciência do Solo).



Participação em Ações Sociais

Horta comunitária de 10 mil m2 em
desenvolvimento, em parceria com a
Associação Capão Cidadão, maior comunidade
carente de São Paulo.

Status da parceria:

Julho/19 - medição e estruturação dos canteiros,

Novembro/2019 - lançamento oficial da horta.

Dimensão da Ação:

● Abastecimento de restaurante;

● 180 crianças alimentadas pela Ong 

diariamente;

● 2000 crianças e adolescentes nas 

Escolas Ipê e Café Filho são 

alcançados;

● Educação sobre produção de 

alimentos e nutrição.



Participação em Ações Sociais





Gerando notícias para a imprensa
Objetivo: Mostrar plantas deficientes em nutrientes:

● Impróprias para o consumo;

● Com menor valor nutritivo;

● Sujeitas ao desperdício.

Produção de vegetais com deficiência – Depto. 

de Olericultura USP/ESALQ - Piracicaba

Profª. Dra. Simone da Costa Mello

Empresa 

Metropolitana de 

Transportes 

Urbanos



Gerando notícias para a imprensa
Ação Nutrientes Para a Vida

Local: EMTU Estação Jabaquara – São Paulo

Ações no evento:

● Demonstração com  vegetais;

● Entrevistas;

● Ação com crianças;

● Participação de alunos da Esalq;

● Presença da imprensa.

Engajar estudantes de Agronomia
na Iniciativa.

Replicar essa ação em São Paulo e 
outras localidades.

Empresa 

Metropolitana de 

Transportes 

Urbanos





Produção de vídeos informativos
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Importância dos fertilizantes para a saúde
Dr. Daniel Magnoni - Médico, Nutrólogo e Cardiologista



Materiais de Apoio para vários tipos de público

Nutricionistas e saúde humana Infantil - cartilhas

Público interno - folheto Público leigo em geral - folheto

Pasta para distribuição



Parcerias criadas e em desenvolvimento



Multiplicando
para o futuro:
embaixadores

Professores-parceiros nas
ações e divulgações

Volnei Pauletti - UFPR 

Curitiba

Simone da Costa Mello

USP ESALQ - Piracicaba

Carlos Cesar Breda

Região Centro Oeste

Rafael Otto

USP ESALQ



Multiplicando 
para o futuro: 
embaixadores 
juniors
A nova geração

Amanda Borghetti (ESALQ/USP)
Pyetra Bergosini Ardana (ESALQ/USP)

Carlos Alberto Kenji Okuyama (ESALQ/USP)

Pâmela Alzeman de Oliveira (ESALQ/USP)

Pedro Leme Cândido (ESALQ/USP)




