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Vacas flutuando sobre o mar

Uma empresa está prestes a começar as obras de uma grande fazenda no porto
de Roterdã. Em Barcelona, se trabalha em um projeto similar. Cópia dos astecas

Nos Países Baixos, região com uma área de 7.494 quilômetros quadrados, dos quais apenas
5.488 podem ser considerados “terra firme”, empresa especializada inicia os trabalhos de uma
construção desafiadora. A equipe responsável pelo projeto já começa a “quebrar a cabeça” para
criar a primeira fazenda flutuante do planeta. Uma infraestrutura a ser instalada nas águas do
porto de Roterdã e que acaba de ser anunciada em “Eindohoven”, uma macro feira sobre
alimentos do futuro e de alta tecnologia para o agronegócio. A ideia é que no outono próximo já
esteja operando, disseram.
Primeiramente, a fazenda inteligente e flutuante da Holanda acolherá 40 vacas. Porém, no
futuro também terá suínos que viverão em apartamentos fantásticos! Desta forma, será
reduzido em até 90% o uso dos antibióticos. E como haverá uma família grande para alimentar,
a parte inferior, de 1200 metros de superfície, será usada para cultivar pasto, utilizando luzes de
LED.
Desta fazenda luxuosa, que necessita de um investimento de 2,5 milhões de euros para se
tornar realidade, sairão 1.000 litros de leite por dia, que serão pasteurizados e transformados
em iogurte.
Peter van Wingerden contou que sua ideia veio no dia em que se deparou com os problemas de
abastecimento da população em situações adversas. “A população mundial continua
crescendo e a maioria das cidades localizadas nos deltas dos rios um dia vai afundar”. Além
disso, uma visita aos EUA, após a passagem do furacão Sandy, me mostrou que de uma hora
para outra pode haver alimento disponível só para 2 dias, o que me levou a pensar como fazer
as cosias de outro modo. Por que então não construir uma fazenda flutuante?
No século XIV, os astecas efetivamente converteram uma boa parte do lago Xochimilco em uma
horta gigante que chegou a abastecer até 230.000 pessoas.
Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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