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Com esta edição a revista JC Maschietto completa 10 anos de existência. Uma 
iniciativa que surgiu a partir de uma necessidade pontual – compartilhar com nossos 
clientes e amigos o recebimento de um prêmio de qualidade no início da década 
passada. Ao longo do tempo a publicação foi ganhando corpo e volume até tornar-se 
um veículo reconhecido de discussão de técnicas e caminhos para a agropecuária.
Nesta edição especial tomamos a liberdade de solicitar a dois colaboradores mais 
‘contumazes’ da revista uma abordagem sobre o que de especial ocorreu no setor 
nesta última década sob a ótica de suas respectivas áreas de atuação. Dessa 
proposta surgiram os textos da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil 
(evolução da genética – pág. 06) e Scot Consultoria (evolução do mercado de 
carnes – pág. 14).
A revista traz ainda uma entrevista com o Xico Graziano, que ocupa uma posição 
privilegiada para avaliar os debates entre produção agropecuária e proteção ao meio 
ambiente: afinal, ele tem um pé em cada canoa – leia a íntegra da entrevista em 
www.jcmaschietto.com.br.
Há também um texto sobre oportunidades e desafios para a pecuária em Angola, um país 
com condições naturais muito parecidas com as encontradas no Brasil, e cuja produção 
deve crescer acentuadamente nos próximos anos.
Como sempre também emitimos nossas próprias opiniões sobre o que vem sendo 
debatido no setor. Veja na matéria que esse inicia na página ao lado algumas conclusões 
sobre a efetividade das técnicas atuais de revestimento de sementes forrageiras...
A cada nova edição fazemos questão de agradecer aqueles que colaboram com 
análises, opiniões e dados para essas discussões.
Neste ano em que completamos uma década gostaríamos de reforçar o 
agradecimento a todos os colaboradores nestes 10 anos – veja relação ao lado, 
que totaliza quase uma centena de nomes. São pessoas envolvidas diretamente 
com algum elo da cadeia agropecuária, que nos brindaram com sua experiência e 
opiniões sobre a realidade do setor.
Sentimos muito orgulho de poder contar com a assinatura de cada uma dessas 
pessoas nesta publicação, o que demonstra de maneira explícita a confiança em um 
trabalho de quase 5 décadas da empresa que está por trás da revista.
Muito obrigado!
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Muita coisa aconteceu na agropecuária nos últimos 10 anos, em 
diversos aspectos e dimensões.

Do ponto de vista técnico, várias novidades foram lançadas, e 
outras abandonadas. Algumas delas, com eficácia comprovada na 
prática, consolidaram-se no rol de alternativas tecnológicas à dis-
posição do pecuarista, que testou e aprovou seus resultados. Ou-
tras novidades ficaram por aí mesmo, como ‘novidades’, no sentido 
mais efêmero e vazio do termo: são soluções bem empacotadas do 
ponto de vista de marketing, mas que prometem mais do que estão 
aptas a entregar, e sua consolidação junto ao mercado ainda é in-
certa. Neste sentido, saber separar o joio do trigo é importante para 
o pecuarista / agricultor não se ver frustrado e – pior – no prejuízo.

Colocando este prisma sobre as alternativas para tratamento de 
sementes de forrageiras é possível identificar quatro modalidades 
quanto à sua consolidação como tecnologia de resultados:

1. TécNicAS cOM EficáciA cOMPROvAdA: são processos 
com maturidade técnica consolidada, frutos de pesquisas formal-
mente conduzidas, produtos registrados e histórico de eficiência a 
campo. Fazem parte dessa modalidade:

• Tratamentos com inseticidas: produtos com o ingrediente ati-
vo Fipronil (Taj ou Standak) ou Thiamethoxan (Cruiser) têm efi-
ciência comprovada contra insetos (formiga ‘rapa-pasto’ e cupim 
subterrâneo) que atacam nos estágios iniciais de formação das 
pastagens, carregando sementes ou atacando as plântulas em seu 
momento de maior vulnerabilidade, prejudicando de maneira defi-
nitiva o stand de plantas. 

• Tratamentos com fungicidas: para o caso em que a semente 
estará exposta a armazenagem em ambientes úmidos é importante 
prevenir-se contra o ataque de fungos. 

2. TécNicAS EM AScENSãO: são modalidades de tratamen-
to com bons resultados obtidos em laboratório e em campos de-
monstrativos, mas que ainda carecem de mais testes práticos, e em 
diferentes condições, para se consolidar no mercado. Encaixa-se 
nessa modalidade o tratamento com polímeros, que podem pro-
porcionar maior proteção à semente, na medida em que mantêm 
os defensivos (inseticidas, fungicidas) mais ‘aderidos’ à mesma, au-
mentando a efetividade dos tratamentos, sem aumentar seu peso. 

3. TécNicAS cOM dEMANdA dEcREScENTE NO MERcAdO: 
são tecnologias cujos objetivos iniciais já não se justificam no atual sis-
tema de produção de sementes, e são cada vez menos procuradas. É o 
caso da ‘escarificação’ de sementes, que nada mais é do que uma técni-
ca (mecânica ou química) de retirada de uma camada mais externa da 
semente (tegumento) para promover a quebra da dormência. Isto era 
em parte justificável quando as sementes de brachiarias eram colhidas 
do cacho. Atualmente quase todas as cultivares são colhidas do chão – 
portanto, mais maduras e com taxas de dormência irrelevantes. 

4.TécNicAS cOM POUcA EfETividAdE qUANTO A SEU 
cUSTO-bENEfíciO: são modalidades de tratamento cujos argu-
mentos de venda possuem alicerces técnicos ainda frágeis para o 
caso das forrageiras. Exemplo típico são as sementes revestidas (in-
crustadas, peletizadas, nucleadas ou outra nomenclatura comercial 
utilizada), que são obtidas através da agregação de material aglo-

SEMENTES REVESTIDAS: 
ARGUMENTOS VERSUS  FATOS

merante que altera seu tamanho e peso. Nesses casos há promessas 
demais para resultados de menos, ainda não verificáveis a campo. 
Até o momento revela-se como uma tecnologia que agrega sim va-
lor, mas não necessariamente para quem compra a semente, mas 
para quem a vende, que acaba comercializando material inerte a 
preço de semente.

ARguMEnTOS vERSUS fATOS
Analisando com mais detalhe o caso das sementes revestidas, com 

muitos lançamentos recentes e campanhas publicitárias que têm 
bombardeado a cabeça de pecuaristas e agricultores, vale a pena 
avaliar com critério seus argumentos de venda e seu custo / benefí-
cio econômico e operacional. 

Para tanto comparemos a efetividade da técnica de revestimento 
com uma semente não revestida, porém com pureza alta e também 
tratada com inseticida e fungicida.

TAbElA 1. AvAliAçãO dA vAlidAdE dOS ARGUMENTOS 
dE vENdA dE SEMENTES ‘REvESTidAS’
(iNcRUSTAdAS, PElETizAdAS OU NUclEAdAS)
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SEMENTES Jc MAScHiETTO

Argumentos de venda 
utilizados para sementes 

revestidas

O ARGUMENTO SE APLICA PARA:

Semente 
revestida? (*)

Semente SEM 
revestimento (com 
pureza alta)? (*)

1
Possui em geral menor 
número de sementes de 
daninhas

SIM SIM

2
Possui menor número de 
sementes chochas e ‘meia 
grana’

SIM SIM

3 Evita o ataque de pragas 
 (formigas e cupins) SIM SIM

4 Semente de alta pureza Efetividade 
‘duvidosa’ SIM

5

Agregação de macro e 
micro nutrientes conduz a 
um melhor desenvolvimen-
to inicial das raízes

Efetividade 
‘duvidosa’ Não aplicável

6 Melhora a ‘plantabilidade’ SIM NÃO

7 Aumenta a eficiência do 
plantio aéreo SIM SIM

8 Aumenta a proteção quanto 
ao ataque de pássaros SIM NÃO

(*) Ambas as sementes tratadas com inseticida e fungicida
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Analisando os resultados da TAbElA 1, podemos agrupar os ar-
gumentos 1, 2, 3 e 7 dentro de uma mesma natureza: vantagens que 
não estão relacionadas à técnica de revestimento, mas sim ao uso de se-
mentes de pureza alta (‘possui menor número de sementes chochas, 
meia grana ou de daninhas’, ‘aumenta a eficiência do plantio aéreo’) 
ou ao tratamento com inseticida (‘evita o ataque de insetos’).

Já os argumentos 4 e 5 devem ser analisados com mais critério, 
pois escondem ‘armadilhas’. Vejamos:

• ARGUMENTO 4: argumenta-se que as sementes revestidas têm 
pureza alta (em geral acima de 95%, segundo os vendedores). Será 
que têm mesmo? Vejamos... Segundo a regra de análise de sementes 
“...pureza é o percentual, em peso, de sementes puras de um lote 
de sementes...”. Vamos a um exemplo: para calcular a pureza de 
uma amostra de 10 gramas de sementes deve-se segregar o que é 
semente pura da espécie do restante do material (torrão, sementes 
chochas, palha, outras sementes). Essa semente pura deve ser pesa-
da. Se a pesagem resultar, por exemplo, em 6 gramas, a pureza dessa 
amostra é de 60%.

Pois bem, o revestimento da semente é constituído “...de material 
aglomerante que altera seu tamanho e peso”. Por teoria, retira-se 
torrão e palha, mas agrega-se gesso, calcário, grafite ou outros ma-
teriais, além de um aglutinante para promover a aderência. Isso 
pode aumentar o peso da semente em mais de 100%, o que não 
é considerado quando se analisa a pureza da semente revestida...

Avaliamos as sementes revestidas de Brachiaria brizantha cv Ma-
randu de algumas marcas presentes no mercado e fizemos três com-
parações com uma semente da mesma cultivar não revestida. Os 
números são reveladores...

TAbElA 2: cOMPARAçãO dE PESO E qUANTidAdE dE 
SEMENTES (OU ‘PElOTAS PURAS’) (*)
(bRAcHiARiA bRizANTHA cv MARANdU)

Fica claro pela TAbElA 2 que há algo errado com a alegada 
‘pureza alta’ da semente revestida. Veja: em comparação com a se-
mente não revestida, a marca ‘A’ agrega cerca de 87% a seu peso 
(17,14g / 9,16g); já as marcas ‘B’ e ‘C’ agregam 121% e 110%, 
respectivamente! Isso reduz em mais de 50% o que podemos cha-
mar de ‘pureza efetiva’, calculada considerando somente o peso da 
semente, e desprezando o peso do material inerte agregado. 

Além disso, atente para o seguinte: a Regra de Análise de Semen-
tes (RAS, 2009) define como ‘pelotas puras’ as pelotas inteiras, 

SEMENTE REVESTIDA 
(Incrustada, Peletizada, Nucleada...) SEMENTE NÃO 

REVESTIDA
Marca “A” Marca 

“B”
Marca 

“C”
Peso de 1.000 
sementes (ou 
‘pelotas puras’), 
em gramas

17,14 gr 20,28 gr 19,32 gr 9,16 gr

Quantidade de 
sementes (ou 
‘pelotas puras’) 
em 1 grama

58 49 51 109

Nº de sementes 
puras em um 
saco de 20kg (**)

1.102.000 931.000 969.000 2.071.000

(*) levantamento realizado seguindo as instruções da Regra de Análise 
de Sementes (RAS, 2009)

(*) Ambos os lotes com germinação de 80%

(**) considerando uma pureza de 95% de sementes ou ‘pelotas puras’,
e desprezando o peso do material do revestimento

contendo ou não semente em seu interior! É possível que algu-
mas pelotas contenham sementes de outras espécies, de daninhas, 
torrões... Em nosso levantamento encontramos estes três casos de 
‘elementos estranhos’ revestidos. Ou seja, a pureza acima pode ser 
ainda menor...

Façamos outra comparação: se 1 grama de B. brizantha cv Maran-
du, sem revestimento, tem cerca de 109 sementes, uma embalagem 
de 20kg de pureza 95% terá aproximadamente 2.071.000 semen-
tes puras (20.000 x 109 x 0,95). Já os mesmos 20 kg de sementes 
revestidas das marcas ‘A’, ‘B’ e ‘C’ têm respectivamente 1.102.000, 
931.000 e 969.000 sementes. Ou seja, adquirindo um saco da mar-
ca ‘B’ você receberá 1.140.000 de sementes a menos do que nos 20 
kg de uma não revestida!! 

Vamos a mais uma conta reveladora: um saco de 20 kg da marca 
‘A’, de alegados 76% de VC, tem o mesmo número de sementes 
puras de um saco de 20 kg de uma semente não revestida de 
pureza VC 40,4% (1.102.000 / 20.000 x 109), resultado de uma 
‘pureza equivalente’ de 50,6. Veja na TAbElA 3 os resultados des-
sa comparação.

TAbElA 3: cálcUlO dO vc EqUivAlENTE dE UM 
lOTE NãO REvESTidO PARA TER O MESMO NúMERO dE 
SEMENTES dE UM lOTE REvESTidO EM 20kG

SEMENTE REVESTIDA 
(Incrustada, Peletizada, Nucleada...)

Marca “A” Marca “B” Marca “C”

Valor Cultural (VC%) alegado 76% 76% 76%

Nº de sementes puras em um 
saco de 20 kg 1.102.000 931.000 969.000

Pureza de uma semente não 
revestida para obter o mesmo nº 
de sementes em 20 kg

50,6% 42,7% 44,4%

Assim, o lote revestido tem o 
mesmo nº de sementes de um 
lote ‘comum’ (*) com... VC 40,4% VC 34,2% VC 35,6%

Nada como colocar as coisas em uma mesma base de comparação 
para detectar armadilhas! E demonstrar que o percentual alegado – 
de mais de 95% - é na verdade uma ‘pureza maquiada’, pois induz 
o cliente a pagar por material inerte (gesso, calcário, grafite, agluti-
nante) a preço de semente (de valor muito mais alto).

• ARGUMENTO 5: é comum o vendedor de sementes revestidas 
argumentar que a alegada agregação de macro/micro nutrientes 
(cálcio, zinco, cobre, boro, molibdênio, magnésio, manganês, en-
tre outros) propicia um melhor desenvolvimento inicial das raízes, 
potencializando e acelerando a formação da pastagem...

Vejamos a efetividade do argumento...
Toda semente – e a de forrageira não é uma exceção – possui 

em seu endosperma uma reserva própria de nutrientes suficiente 
para proporcionar o desenvolvimento de sua parte aérea e siste-
ma radicular em uma extensão que pode passar de 10 centímetros 
sem necessitar de nenhum nutriente externo (apenas água). Veja na 
 IMAgEM 1 uma plântula de B. decumbens cv Basilisk, aos 10 dias, 
colocada em papel mata-borrão, somente com água  destilada, em 
condições adequadas de temperatura. Repare que, sem nutrientes 
adicionais, a parte aérea (folha) chega a 5 cm, e a raiz ultrapassa 
essa marca. Em outras palavras, a própria fisiologia da semente dis-



REVISTA JC MASCHIETTO       S E M E N T E S  PA R A  PA S TA G E N S 5

s
E

m
E

N
t

E
s

 r
E

v
E

s
t

ID
a

s
: 

f
a

t
o

s
 E

 m
It

o
s

pensa a disponibilização de micro e macro nutrientes nos estágios 
iniciais de plântula.

Mesmo na insistência de que estes nutrientes ainda podem ser 
aproveitados mais tarde pela gramínea, entendemos que essa 
quantidade é uma ‘gota no oceano’. Vejamos: se o pecuarista / 
agricultor aplicar uma taxa de semeadura de 10 kg/hectare, e o 
revestimento acrescenta cerca de 100% ao peso da semente, o 
volume do revestimento (que é formado em sua maior parte por 
materiais inertes – gesso e calcário – e não por nutrientes!) não 
chega a 5 kg/hectare...

Bem, demonstramos até agora que os argumentos 1, 2, 3 e 
7 da TAbElA 1 não são derivados do revestimento, e sim de 
outros processos e tratamentos que também podem ser obtidos 
com uma semente não revestida e pura. E também que os argu-
mentos 4 e 5 carecem de 
sustentabilidade do ponto 
de vista técnico.

Só nos restaram os de nú-
mero 6 (melhor plantabili-
dade) e 8 (proteção contra 
pássaros). De fato, o maior 
volume físico da semente 
revestida pode representar 
vantagens nestes quesitos. 
Porém, considerando que a 
plantabilidade já está sen-
do equacionada por novas 
gerações de equipamentos 
de plantio (ou adaptações 
às máquinas atuais pre-
sentes nas fazendas), essa 
vantagem acaba sendo ate-
nuada.

IMAgEM 1: PlâNTUlAS dE 
b. dEcUMbENS cv bASiliSk, 
AOS 10 diAS, cUlTivAdAS NO 
MATA-bORRãO cOM áGUA 
dESTilAdA, SEM A AçãO dE 
NUTRiENTES ExTERNOS

E aqui lançamos uma questão importante: será que o custo 
maior de uma semente revestida, em comparação a uma semen-
te sem este tratamento, é compensado por estas 2 ‘vantagens’?

Pois, assim como não existe almoço grátis, também não há tra-
tamento sem custo. E, no caso da semente revestida, este custo 
pode estar escondido. Vejamos: alega-se que essa semente teria 
uma pureza de cerca de 95% (o que, já vimos, é questionável). 
Porém aceitando este percentual, chegaríamos a um Valor Cul-
tural (VC) de 76% (considerando G = 80%). Para uma semente 
sem revestimento com este VC, a taxa de semeadura recomen-
dada é de menos de 5,5 kg / hectare (400 pontos de VC por 
hectare para brachiarias, em plantio a lanço, já considerando 
margens de segurança e perdas). No caso de uma semente re-
vestida de VC 76%, chega-se a recomendar 8, 10 e até 12 kg/
hectare (!), em uma clara evidência de que seu VC não seja, na 
realidade, tão alto...

Para ficar mais claro este custo ‘escondido’, compare o custo 
por área para se formar um hectare com semente revestida (con-
siderando a recomendação dos vendedores de 8 a 10kg / ha) e 
com uma semente pura, também de VC 76% (taxa de 5 a 5,5 
kg / ha), multiplicando estes volumes pelos preços de venda de 
cada semente. Os números não mentem...

COMpROMISSO COM RESulTAdOS
Nossa posição é muito clara com relação a tecnologias: elas 

devem resultar em ganhos de produtividade para quem usa 
nossas sementes. 

Esta filosofia está embutida nas palavras de nosso fundador, 
Eng. Agr. José Carlos Maschietto: “A confiança de clientes é um 
sentimento difícil de conquistar, mas fácil de perder. Construí-
mos nossa reputação em mais de 4 décadas oferecendo soluções 
de resultado aferível, que testamos em nossas fazendas e reco-
mendamos. Com relação à técnica de revestimento há de fato 
anseio do mercado por ‘novidades’. Orientei minha equipe a 
apurar a efetividade a campo das soluções disponíveis no mer-
cado e os resultados ainda não foram convincentes. Assim, não 
a utilizo em minhas fazendas e, portanto, não indico para meus 
clientes, já que creio não haver ainda argumentos sólidos que 
comprovem ganhos operacionais e econômicos. Mas seguiremos 
pesquisando: se surgir alguma nova tecnologia de revestimento, 
que represente efetivamente ganhos viáveis em formação de pas-
tagens, não hesitaremos em adotá-la e recomendá-la...”.

Sementes de B. brizantha 
cv Marandu puras (no 

alto, à esquerda) e suas 
congêneres revestidas: este 
tratamento chega a dobrar

o peso da semente”

“
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*AndRé lOCATElI

ANAlISAR O pASSADO, TRAbAlhAR O pRESENTE E 
planejar o futuro

O convite para escrever este texto – para a 
edição comemorativa dos 10 anos da Revis-
ta JC Maschietto – levou-nos a refletir sobre 
o que é possível fazer, ou o que fizemos (leia-
-se: o que mudou) no setor pecuário durante 
a última década. Em alguns aspectos, ou em 
algumas atividades, 10 anos pode parecer uma 
eternidade, em outras, pode ser um período 
curto demais para se alcançar os resultados al-
mejados. Mas não cabe aqui filosofarmos sobre 
a questão... O fato é que, para a pecuária brasi-
leira, a última década foi um período de grande 
aprendizado e grandes revoluções. Muita coisa 
mudou, e a atividade pecuária, por opção ou 
por necessidade, muito evoluiu. Aqui mesmo, 
nesta publicação, temos um artigo que trata 
dos aspectos de mercado que são causa ou efei-
to desta evolução (ver página 14).

Nos tempos atuais, onde constantemente 
vemos os produtores e os ambientalistas – o 
meio rural e o urbano – sendo colocados em 
posições antagônicas, tudo o que se apresenta 
parece ser subvalorizado ou taxado de paliati-
vo. Mas a bem da verdade o produtor brasileiro 
deve muito se orgulhar de, segundo o profes-
sor Marcos Fava Neves, fazer crescer a produ-
tividade brasileira a um ritmo de quase 4% ao 
ano, superando heroicamente a ausência de 
crédito, as dificuldades de ordem trabalhista, 
tributária, logística, entre outras. Os volumes 
produzidos aumentaram, a qualidade da pro-
dução melhorou e as exportações do setor agro 
cresceram cerca de 5 vezes nos últimos 10 anos. 
O agronegócio sustenta o superávit da balança 
comercial brasileira, e gera recursos que ali-
mentam a população (literalmente) e diversos 
outros segmentos da economia.

Na atividade agrícola, em especial nas cul-
turas de ciclo curto, é fácil e rápido mensurar 
os resultados obtidos com o uso de materiais 
genéticos selecionados e com a aplicação de 
tecnologia no processo produtivo. Ainda que 
o desenvolvimento destas tecnologias tenham 
demandado demoradas pesquisas e experimen-
tos, a partir do início de sua aplicação em escala 
comercial, muitas vezes, os resultados surgem 
rapidamente e podem ser vistos a olho nu.

Já na pecuária, isso tende a ser diferente. 
Com o ciclo de produção longo, a materiali-
zação dos ganhos tende a ser mais lenta. Em 
10 anos, por exemplo, dificilmente temos mais 
do que três gerações de animais – muitas ve-
zes temos apenas duas gerações... A carne que 
consumiremos daqui a três anos será fruto dos 
acasalamentos que estamos fazendo agora. E a 
carne que estamos consumindo agora “come-
çou a ser fabricada” há, pelo menos, três ou 
quatro anos.

Desde 1999, a Associação dos Criadores de 
Nelore do Brasil (ACNB) promove abates técni-
cos e avaliações de carcaças, atualmente configu-
radas sob o formato de um campeonato anual 
nomeado de ‘Circuito Boi Verde de Julgamen-
tos de Carcaças’, com o objetivo de mensurar as 
qualidades da raça Nelore como produtora de 
carne, de acordo com a demanda do mercado. 
Nestes treze anos de trabalho, já foram avaliadas 
as carcaças de 78.428 animais, em 128 abates, 
realizados em 10 estados brasileiros.

A reflexão citada no primeiro parágrafo deste 
texto nos motivou a analisar parte dos dados 
coletados ao longo desta trajetória, a fim de 
aferir, de forma empírica, a evolução da raça 
Nelore ao longo da última década. Compa-
rando-se as médias de idade, peso de carcaça 
quente e escore de acabamento de gordura 
dos animais avaliados no ano de 2002, com os 
animais avaliados no ano de 2011, percebe-se 
claramente a tendência da redução da idade de 
abate dos animais (estimada através da men-
suração do número de dentes incisivos perma-
nentes – d.i.p.), a elevação do peso de abate e 
a melhoria do grau de acabamento de gordura 
nas carcaças destes animais.

Em relação à idade de abate, enquanto em 
2002 cerca de 36,1% dos animais avaliados 
apresentaram-se com 0 ou 2 dentes incisivos 
permanentes (idade estimada de menos de 30 
meses), em 2011, mais de 60% dos animais 
avaliados apresentaram-se dentro desta faixa de 
idade estimada (TAbElA 1).

Quanto ao peso, em 2002 apenas 4,8% dos 
animais avaliados apresentaram-se com mais 
de 20@, sendo que 20,9% deles pesaram me-

“A carne que 
consumiremos 

daqui a três 
anos será 
fruto dos 

acasalamentos 
que estamos 

fazendo agora. 
E a carne 

que estamos 
consumindo 

agora ‘começou 
a ser fabricada’ 
há, pelo menos, 
três ou quatro 

anos”
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nos do que 16@. Já em 2011, cerca de 22,1% 
dos animais pesaram mais do que 20@, e so-
mente 14,3% pesaram menos do que 16@ 
(TAbElA 2).

Para a característica de acabamento de gor-
dura, os escores mediano e uniforme foram 
observados em 29,9% dos animais avaliados 
em 2002 – em 2011 este percentual subiu para 
56,5%. Simultaneamente, o percentual de ani-
mais classificados com escore de gordura au-
sente reduziu-se de 4,5% em 2002  para 0,7% 
em 2011 (TAbElA 3).

Os dados apresentados acima evidenciam os 
ganhos em precocidade de terminação e ren-
dimento de carcaça obtidos através da seleção 
da raça Nelore ao longo dos últimos 10 anos. 
Por tratar-se de uma iniciativa implementada 
em diferentes regiões do país, em diferentes 
épocas do ano, com a participação de animais 
submetidos a diferentes sistemas de criação, e 
em ecossistemas distintos, é possível dizer que 
tais índices refletem a realidade da pecuária e 
do Nelore brasileiro.

Certamente, ainda há muito que se evoluir, 
mas a aferição destes índices nos deixa con-
fiantes de que a atividade pecuária sustentável 
já é uma realidade no país, devendo então ser 
difundida e ampliada. A somatória do compo-
nente genético animal superior, com a máxima 
exploração do potencial de produção forragei-
ra, o conhecimento de nossos técnicos e cien-
tistas, e o profissionalismo e a paixão de nossos 
produtores, sem dúvida alguma poderão con-
solidar a posição do país como produtor de 
carne de qualidade para alimentar o mundo.

O sucesso da próxima década começa agora! 
Mãos a obra!

*André Locateli é zootecnista formado pela Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da USP/
Pirassununga, com aperfeiçoamento em Qualidade 
Assegurada para a Carne Bovina pela FEA/Unicamp, e 
especialista em Gestão de Agronegócios pela Fundação 
Getúlio Vargas. Ocupa o cargo de gerente executivo da 
ACNB desde 2006.
**Guilherme Alves é zootecnista formado pela Pontifícia 
Universidade Católica - PUC/Goiânia. Ocupa o cargo de 
gerente de produto da ACNB desde 2007, coordenando 
o Programa de Qualidade Nelore Natural e o Circuito Boi 
Verde de Julgamentos de Carcaças.



 

EnTREVISTA COnCEdIdA A MARISTElA fRAnCO

Revista JCM - O senhor tem 
dito que a discussão sobre o 
código florestal está contami-
nada pelo fundamentalismo, 
pelo extremismo de ambas as 
partes. Pode explicar melhor 
isso?

Desde que começou essa dis-
cussão, há 10 anos, sempre 
achei que a modernização do 
código somente aconteceria se 
nós derrotássemos os radicais. 
Quando a Câmara dos Deputa-
dos apresentou o relatório do 
Aldo Rebelo, minha avaliação é 
que o texto ficou muito ruralista 
e criou uma reação contrá-
ria fantástica. O próprio Aldo 
cometeu o equívoco de agre-
dir os ambientalistas quando 
apresentou o relatório, dizendo 
que eles eram paus-mandados 
do capital internacional. Estava 
na cara que não ia dar cer to. O 
texto foi para o Senado, que fez 
um texto de composição.

Revista JCM – O senhor pode 
dar um exemplo disso?

O código atual diz que o produ-
tor tem de preservar 30 metros 
de matas às margens dos rios. 
Nos últimos 50-80 anos, os 
agricultores foram ocupando 
essas áreas e não respeita-
ram nada, salvo exceções. 
Os ambientalistas dizem que 

Francisco Graziano Neto, 59 anos, mais 

conhecido como Xico Graziano, é um intelectual 

“híbrido” e tem orgulho disso. Com uma 

carreira única, que associa experiências em áreas 

historicamente antagônicas como a produção 

agrícola e a preservação ambiental, ele pontua 

suas falas com substantivos igualmente híbridos, 

como o agroambientalismo, que considera 

o caminho mais viável para a agropecuária 

moderna. 

Nascido em Araras, no interior paulista, 

Graziano estudou agronomia na Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), onde fez 

mestrado em Economia Agrária. Foi professor da 

Universidade Estadual Paulista, em Jaboticabal; 

fez doutorado em Administração pela Fundação 

Getúlio Vargas; elegeu-se deputado federal 

duas vezes; comandou o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 

1995, a Secretaria de Agricultura do Estado 

de São Paulo, entre 1996 e 1998, e a do Meio 

Ambiente, entre 2007 e 2010.

Autor de oito livros, Graziano trabalha 

atualmente como consultor, comentarista do 

Canal Terra Viva, articulista do jornal O Estado 

de São Paulo e diretor do site Observador 

Político, ligado ao Instituto Fernando Henrique 

Cardoso. Procura, em função de sua história, 

passar uma visão ponderada e multifocal sobre 

temas polêmicos.  Nesta entrevista à Revista 

JC Maschietto, em abril de 2012, ele fala sobre 

o Código Florestal, as críticas ambientalistas 

à bovinocultura, o marketing do boi e a 

concentração dos frigoríficos.

Xico Graziano
NOVO CóDIGO FlORESTAl E O AGROAMbIENTAlISMO 
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é preciso manter a exigência 
dos 30 metros e reconstituí-
-los onde já não existem. Os 
ruralistas retrucam que essas 
áreas já estão consolidadas e 
devem ser mantidas do jeito 
que estão. O Senado optou 
pelo meio termo – entre zero 
e 30, ficou com a obrigato-
riedade de recomposição de 
15 metros. Mas o texto voltou 
para a Câmara e os deputados 
ruralistas acharam que não 
dava para aceitar os 15 metros, 
argumentando que, no Paraná 
e em Santa Catarina, onde pre-
domina a pequena agricultura 
e existem muitos córregos, a 
recomposição de 15 metros 
traria muita perda de área. 
Então, eles decidiram tirar essa 
parte do texto, o que pode levar 
ao veto da presidente Dilma (1).

Revista JCM - Quais pontos 
do projeto o senhor considera 
positivos?

Por exemplo, a possibilida-
de de considerar as áreas 
de preservação permanente 
(APPs) como par te da reserva 
da propriedade, que ficou em 
20% em todo o Centro-Sul. 
Também considero positiva a 
consolidação das áreas que 
estão sendo plantadas hoje 
nas encostas com café, nas 
várzeas com arroz e nas terras 

de altitude com uva. Essa 
agricultura não faz mal 

para o meio ambien-
te. Acho que o texto 

vai definir melhor 
essas questões, 
vai criar um ca-
dastro ambiental 
para o campo. 
Isto é importan-
te porque hoje a 
lei é tão confusa 
que permite que 
os promotores 
p ú b l i c o s ,  e m 
cada comarca, 
atuem conforme 
entendam e pro-
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“A agenda da 
 certificação 
na  pecuária 

é mais 
 atrasada do 
que no café, 
nas  frutas, 
na soja. Os 
 pecuaristas 
precisam 

 fazer contas 
e botar mais 
 inteligência 
técnica pra 
discutir isso 
ao invés de 

fugir da 
discussão”

(1)Esta entrevista foi concedida em  18/abril/2012. 
Até o fechamento dessa edição da revista ainda 
não havia uma definição quanto a este tema.

O conteúdo completo desta entrevista, com 
mais detalhes sobre os temas abordados, está 
disponível no site:
w w w . j c m a s c h i e t t o . c o m . b r

ponham ações aos juízes, que 
ficam perdidos sobre o que se 
pode ou não fazer.

Revista JCM - Que impacto 
o novo código terá sobre o 
agronegócio?

Em primeiro lugar, o produtor 
contará com regras claras e 
tranquilidade para trabalhar, 
o que faz toda a diferença 
em termos de planejamen-
to, investimentos, etc. Em 
segundo lugar, estimulará o 
agroambientalismo (práticas 
produtivas com respeito ao 
meio ambiente), que considero 
o caminho mais viável para a 
agropecuária. Veremos cor-
redores ecológicos surgirem 
em todo o território rural do 
Brasil, protegendo córregos e 
nascentes. 

Revista JCM – O que achou da 
senadora Kátia Abreu, presi-
dente da CNA, ter sugerido, 
no Congresso Internacional 
da Água, que o conceito de 
reserva legal, vigente no 
Brasil, seja adotado no resto 
do mundo?

Uma boa jogada. Uma forma 
de mostrar às ONGs, várias 
delas internacionais como o 
Greenpeace, que muita coisa 
exigida no Brasil não existe 
em outros países. Uma tática 
interessante, inteligente. 

Revista JCM - O boi tem sido 
acusado, nos últimos anos, do 
desmatamento da Amazônia e 
do aumento do efeito-estufa. 
Como a pecuária brasileira 
deve se posicionar perante 
essas críticas?

Acho que o setor precisa ser 
mais proativo, pegar o “touro 
ambiental” à unha. A agenda 
da cer tificação na pecuária é 
mais atrasada do que no café, 
nas frutas, na soja. Os pecua-
ristas precisam fazer contas e 
botar mais inteligência técnica 
para discutir isso ao invés de 

fugir da discussão. Acho que 
assim eles vão ganhar. O arroto 
bovino lança metano para a 
atmosfera, é verdade, mas o 
boi arrota porque come capim 
e o capim, para crescer, retira 

CO2 da atmosfera. Outra coisa: 
qual a quantidade de carbono 
que as matas ciliares existen-
tes nas fazendas armazenam? 
Será que não compensa o que 
o boi emite? É preciso entrar 
nessa discussão. 

Revista JCM – O senhor afir-
mou, em um artigo escrito 
para esta revista, que a ca-
deia pecuária bovina deveria 
trabalhar de forma articulada 
para fazer o marketing da 
carne. Muito se fala sobre 
isso, mas ninguém sabe como 
começar. O senhor teria uma 
proposta?

Não conheço tão bem a cadeia 
bovina como outras, mas acho 
que é preciso começar resol-
vendo velhos pontos de con-
flito. Ainda hoje os pecuaristas 
desconfiam das balanças dos 
frigoríficos, como na época do 
meu avô. Acho que é preciso 
começar por aí. As relações 
comerciais nesse setor preci-
sam ser mais transparentes. 

Revista JCM - Essa falta de 
transparência seria um dos 
principais entraves à coorde-
nação da cadeia?

Sim. Ninguém sabe qual o 
rendimento de carcaça de 
seus animais. Se o produtor 
entrega gado de qualidade, re-
cebe o mesmo preço do ruim. 
Não se paga nada pelo couro. 
É preciso criar uma agenda 
para eliminar esses pontos de 
conflito. Somente o Governo 
é capaz de fazer isso. Porque 
são milhares de produtores de 
um lado e poucos frigoríficos 
do outro. Nessa hora é que se 
necessita do poder moderador 
do Estado. Um governo que 
deu bilhões de reais para os 
frigoríficos deveria chamá-
-los e dizer – “Se vocês não 
melhorarem a relação com os 
produtores, não libero mais 
recursos”.  

Revista JCM – Que ferramen-
tas poderiam ser usadas para 
se fazer um bom marketing do 
boi e da carne?

Desde grandes campanhas em 
rede nacional, como a realizada 
pela Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag), em 2011, 
até mecanismos de comunica-
ção modernos, como as redes 
sociais. A campanha vegetaria-
na contra a carne nessas redes 
é muito for te. Há necessidade 
de se envolver gente jovem no 
processo, renovar quadros. 
Na agropecuária, as lideranças 
estão ficando velhas. Alguns 
presidentes de sindicatos ru-
rais estão no cargo há 30 anos. 
Reeleger-se mais de uma vez 
devia ser proibido. 

Revista JCM – O senhor acha 
que a indústria da carne bo-
vina caminha para o mesmo 
nível de concentração do da 
citricultura?

Talvez não o mesmo nível, 
mas estou preocupado. Acho 
que virão anos difíceis. Os 
frigoríficos estão muito gran-
des, muito endividados. A 
pecuária foi bem nos últimos 
anos, mas agora começou 
a tropeçar. O fato é que, eu 
estou percebendo um arranjo 
de poder na cadeia produtiva 
para abaixar o preço da arroba 
e alguns analistas do setor 
compram esse  d iscu rso . 
Preocupa-me muito o apoio 
que o Governo deu para os 
dois maiores frigoríficos do 
País, por meio do BNDES. 
Se a concentração continuar, 
o setor deixará de ser sus-
tentável, do ponto de vista 
econômico e social.
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Desafios e oportuniDaDes 
NA AGROpECUáRIA EM ANGOlA

JOSé AlExANdRE SilvA
1

Angola é um país situado na costa do 
Atlântico Sul da África Ocidental, com uma 
área de 1.246.700 Km2 e cerca de 16 milhões 
de habitantes. A sua riqueza provém do seu 
solo e subsolo. Há parte importante do seu 
solo com ótimas condições para a atividade 
agrícola, mas não explorado, e outro já 
explorado de uma forma deficiente pela falta 
de formação técnica dos agricultores. 

Este país é a maior bacia hídrica da 
África Subsaariana e as suas terras estão 
sedentas de serem trabalhadas para poder 
alimentar a sua população e populações 
vizinhas (Namíbia, Zâmbia e Congo, entre 
outros países). As altitudes no interior 
variam entre 1.000 e 2.000 m, sendo a 
estação das chuvas no período de outubro 
a maio, condições favoráveis ao ramo da 
Agropecuária, setor que se encontra nos 
primórdios de desenvolvimento.

Aproximadamente 90% da carne consumida 
têm a sua proveniência do exterior, bem como 
grande parte dos produtos alimentares 
de primeira necessidade. Aqui podemos 
descobrir uma dificuldade que, num 
futuro mais ou menos breve, será uma 
grande oportunidade.

A agricultura foi abandonada a partir 
de 1975 devido à guerra. Apesar de já 
ter estado na linha da frente na produção 
de café, algodão, sisal, arroz e carne 
há 40 anos, o país viu desmantelada 
sua estrutura produtiva por questões 
políticas. Com a estabilização da 
sociedade, a par tir de 2002, esta 
potência começa a acordar e querer 
dar os primeiros passos. 

Nesta óptica – e para apoiar este 

projeto de reconstrução, acreditando num 
futuro próspero – foi criada a Agrozootec, 
distribuidora de insumos e equipamentos. 
Seu mentor, Fernando Teles – empresário 
e também pecuarista, encontrou inúmeros 
obstáculos nas suas fazendas, a exemplo 
de tantos outros pecuaristas que tentam dar 
força a este setor de atividade. 

Dentre os obstáculos que motivaram a 
criação da Agrozootec destacam-se:

1. dificUldAdES PARA A AqUiSiçãO 
dE iNSUMOS cOM qUAl idAdE 
cOMPATívEl, A PREçOS JUSTificávEiS 
E REcEbê-lOS EM TEMPO Hábil PARA 
SUA UTilizAçãO NO cAMPO.

2.  cARêNciA dE iNfORMAçõES 
TécNicAS PARA O EMPREGO dESTES 
iNSUMOS, cONTRibUiNdO PARA SEU 
MAU USO E PARA A cONSEqUENTE 
dESMOTivAçãO dO AGRicUlTOR / 
PEcUARiSTA.

3. dificUldAdE PARA A ObTENçãO dE 
ASSiSTêNciA TécNicA dE MáqUiNAS 
E  EqUiPAMENTOS (TRATORES, 
SEMEAdEiRAS, cOlHEiTAdEiRAS, 
ENTRE OUTROS) AdqUiRidOS.

4. iNExiSTêNciA dE ESTOqUES 
R E G U l A d O R E S  d E  P E ç A S  d E 
R E P O S i ç ã O  P O R  PA R T E  d O S 
iMPORTAdORES dESSAS MáqUiNAS, 
OcASiONANdO A PARAdA dESTES 
EqUiPAMENTOS POR MESES A fiO.

Para contrapor-se a essa situação a 
Ag rozoo tec  p rocu rou  es t abe l ece r 
relacionamentos com parceiros que 
ultrapassassem os aspectos comerciais, 
envolvendo fornecedores com ampla 
experiência em seus ramos de atuação 
e comprometidos com o intercâmbio 
técnico para a utilização de seus produtos 
na realidade de produção encontrada em 
Angola.

Duas realidades contrastantes em Angola: a pecuária tradicional, 
de baixa tecnologia e baseada na ação de pastores, deve ceder 
espaço nos próximos anos para a atividade mais intensiva e tecnificada.

Região de Quibala, Kwanza SulRegião de Tunda dos Gambos
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Desafios e oportuniDaDes 
NA AGROpECUáRIA EM ANGOlA

1José Alexandre Silva é Médico Veterinário e 
sócio Diretor da Agrozootec, Lda., que distribui 
as sementes da JC Maschietto em Angola, entre 
outros insumos e equipamentos. Seu e-mail é 
josealexandresilva@hotmail.com.

cOM UMA áREA EqUivAlENTE à dO ESTAdO dO PARá, ANGOlA TEM ATRAídO A 
ATENçãO dE PEcUARiSTAS bRASilEiROS POR SEU ENORME POTENciAl AiNdA NãO 
ExPlORAdO E PElA SiMilARidAdE EM MUiTOS ASPEcTOS cOM AS cONdiçõES dE 
PROdUçãO dO bRASil. bASTA lEMbRAR qUE AS GRAMíNEAS dE bRAcHiARiAS E 
PANicUNS, qUE fORAM MElHORAdAS NO bRASil E diSSEMiNAdAS PElA AMéRicA 
lATiNA, SãO ORiGiNARiAMENTE AfRicANAS.

AléM dAS MUiTAS iNiciATivAS dE ExPlORAçãO PEcUáRiA cONdUzidAS POR 
iNvESTidORES bRASilEiROS, Há UM iNTENSO E cREScENTE iNTERcâMbiO dE 
ExPERiêNciA E PESSOAS ENTRE OS dOiS PAíSES. viAJANdO PElO iNTERiOR dE 
ANGOlA NãO é difícil OUviR O idiOMA PORTUGUêS cOM O SOTAqUE bRASilEiRO, 
lEvAdO POR PROfiSSiONAiS dE difERENTES áREAS liGAdAS à PEcUáRiA qUE 
fORAM SE ENvOlvER NESTE APAixONANTE PROJETO dE REcONSTRUçãO dE UM 
PAíS qUE Já fOi cONSidERAdO O ‘cElEiRO dA áfRicA’. 

qUEM viSiTA ANGOlA PElA PRiMEiRA vEz TEM EM GERAl dUAS REAçõES POSSívEiS 
E diSTiNTAS: AlGUNS, viNdOS dE REGiõES ONdE A ESTRUTURA PROdUTivA Já 
ESTá cONSOlidAdA, POdEM SENTiR-SE iNTiMidAdOS PElA MAGNiTUdE dOS 
dESAfiOS qUE SE APRESENTAM PARA OS qUE lá SE ESTAbElEcEM. OUTROS, 
diANTE dA MESMA viSãO, SENTEM-SE EMPOlGAdOS PElAS OPORTUNidAdES dE 
GRANdEzA AiNdA MAiORES qUE ESTE cENáRiO OfEREcE.

NóS fAzEMOS PARTE dESTE SEGUNdO GRUPO.

SEMEnTES JC MASCHIETTO

Várias iniciativas técnicas conjuntas da 
Agrozootec com estes parceiros já foram 
realizadas ou estão programadas para 
acontecerem nos próximos meses.

Além disso, para o caso de máquinas e 
equipamentos, a empresa reserva 10% de seu 
orçamento de importações para a aquisição 
de peças de reposição, garantindo mais 
tranquilidade a seus clientes. 

Estratégias como estas são de fundamental 
importância para a Agropecuária em Angola. 
Este input tecnológico é o grande motor 
de arranque para o desenvolvimento deste 
negócio. Empresas prestadoras de serviços 
e equipamentos devem fornecer soluções 
técnicas e ter capacidade de resposta ao 
cliente final, para que este, mecanizando o seu 
negócio, encontre produtividade e rentabilidade.

dESAfIOS E OpORTunIdAdES
São inúmeras as d i f icu ldades no 

desenvolvimento da Agropecuária em Angola. 
Fatores como: ausência de infraestruturas 
(armazéns, silos, cercas), pastagens 
formadas, efetivo animal, programas 
de sanidade e produtos imunológicos e 
terapêuticos, grãos e alimentos compostos. 

Contrariando o referido existe a base: 
água, terrenos férteis e o passado recente, 
que prova que é possível criar um gigante 
produtor, que sirva de exemplo regional e 
impulsione o desenvolvimento através da 
criação de empregos e aumento da qualidade 
de vida da sua jovem população.

O iNvESTiMENTO NA AGROPEcUáRiA AiNdA ESTá NO SEU iNíciO. O ESTAdO 
ANGOlANO E A bANcA cOMERciAl ESTãO EMPENHAdOS NO fOMENTO dO 
SEGMENTO, MAS A fAlTA dE MãO dE ObRA qUAlificAdA E iNvESTidORES 
cONHEcEdORES E ExPERiMENTAdOS SãO ENTRAvES ATUAiS PARA O SUcESSO 
dE TOdO ESTE SETOR dE ATividAdE.

NA REAlidAdE SiNTO-ME UM PRivilEGiAdO POR ESTAR EM ANGOlA E AJUdAR A 
dESENvOlvER A AGROPEcUáRiA TANTO NAS fAzENdAS cOMO NO AGRONEGóciO, 
POiS REcONHEçO NESTE PAíS MUiTO POTENciAl E vONTAdE dE cREScER E 
EvOlUiR, TENdO NO ENTANTO cONSciêNciA dE qUE ExiSTE UMA dEMANdA 
dE iNvESTidORES E MãO dE ObRA qUE AcElEREM ESTE PROcESSO dE 
REcONSTRUçãO E ExPlOREM dE UMA fORMA POSiTivA ANGOlA.

fERnAndO TElES
PRESidENTE dO cONSElHO dE AdMiNiSTRAçãO dO bANcO bic ANGOlA, 

PEcUARiSTA E SóciO dA AGROzOOTEc, ldA.



“Perdas são 
 inadmissíveis 

em  agricultura, 
mas em 

 pastagens elas 
são  raramente 
reconhecidas 

como fator 
 limitante da 
 produção”
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Passo a Passo Para a aDubação DE PastagENs
a adubação da pastagem só deve ser  aplicada  após a execução das tarefas necessárias à sua 
resposta econômica

Há cerca de um ano, conversando com 
um pecuarista que assessoro em Mato Gros-
so, fui surpreendido pela sua opinião sobre 
nosso trabalho quando me informou que 
estava “decepcionado” com a expectativa 
sobre as recomendações técnicas que fazia 
na propriedade depois de cerca de quatro 
visitas técnicas. Achei estranha aquela ob-
servação, considerando que os progressos 
que tínhamos feito já eram visíveis, além de 
seu entusiasmo pelo trabalho iniciado.

Certamente minha resposta foi “Por 
que?”, e ele respondeu, “Porque as pesso-
as com quem conversei, antes da sua pri-
meira visita, me asseguraram que você iria 
me orientar para adubar as pastagens, e até 
agora você nunca mencionou a adubação 
como alternativa técnica”. Expliquei que 
a adubação só seria aplicada depois que 
tivéssemos executado as tarefas necessárias 
para possibilitarem a resposta econômica 
da adubação. Disse que teríamos que fazer 
as “lições de casa” antes de discutirmos so-
bre esse assunto e que, à medida em que 
avançássemos nessas tarefas, a necessidade 
da adubação ficaria evidente.

Hoje já adubamos algumas áreas e o 
maior interesse desse pecuarista é aumentar 
a área adubada, o que nem sempre é pos-
sível, por fatores que poderiam limitar a 
resposta econômica do uso de fertilizantes 
em pastagens.

As seguintes “lições de casa” precisavam 
ser feitas nessa fazenda:

MElHORAR O MAnEJO dAS 
pASTAgEnS 

Os objetivos dessa prática eram os de 
elevar a taxa de lotação evitando perdas de 
forragem.

Não é pouco frequente se observar perdas 
de 60% da forragem produzida por falta de 
manejo. Desse modo justifiquei que não 
fazia nenhum sentido ter iniciado nosso 
trabalho recomendando adubações das pas-
tagens. Essa atitude só aumentaria o nível 

de perdas e teria resultado econômico ne-
gativo e imensa frustração sobre o futuro da 
atividade pecuária.

Perdas são inadmissíveis em agricultura, 
mas em pastagens elas são raramente reco-
nhecidas como fator limitante da produção.

A perda da forragem sob pastejo provoca 
a degradação da pastagem devido ao super 

pastejo que permite o estabelecimento de 
invasoras.

O reflexo do manejo correto permite ele-
vação da taxa de lotação sem nenhum in-
vestimento. Esse fato ocorre porque pode-
mos aproveitar cerca de 70% da forragem 
produzida. Assim, se antes perdíamos 60% 
e pelo manejo podemos reduzir essas perdas 
para 30%, o resultado é um aumento na 
taxa de lotação em cerca de duas vezes. Evi-
dentemente, se as perdas de forragem fo-
rem menores o impacto sobre a elevação na 
taxa de lotação não seria tão significativo.

COnTROlE dE InVASORAS

O objetivo é de reduzir a competição por 
luz, nutrientes, água e acesso animal à plan-
ta forrageira ao redor da invasora.

Trabalhos têm demonstrado que baixos 
níveis de invasoras (13%) afetam a produ-
ção da planta forrageira adubada, enquanto 
que níveis ao redor de 50% de invasoras 
têm pouco efeito sobre a produção de for-
ragem em áreas de baixa fertilidade.

À medida que a fertilidade do solo é me-
lhorada, a necessidade de controle de in-
vasoras aumenta. Além desse fato, não há 
como fazer uma distribuição uniforme de 
corretivos e fertilizantes com a presença de 
invasoras.

A distribuição uniforme de corretivos e 
fertilizantes na área é de primordial im-
portância para proporcionar crescimento 
homogêneo na planta forrageira, o que per-
mite o manejo adequado do pastejo. Desu-
niformidade na distribuição dos fertilizan-
tes provoca crescimento irregular da planta 
forrageira, causando perdas por sub pastejo 
nas faixas adubadas e super pastejo em áreas 
que não receberam fertilizantes.

QuAndO InICIAR A AdubAçãO

À medida em que o manejo de pasta-
gens progride, a altura das plantas forra-
geiras atinge o resíduo pós pastejo ade-



“Para resposta 
econômica da 
adubação há 
 necessidade 

de se 
 conhecer o 
manejo das 
pastagens e 
dos animais.” 
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Passo a Passo Para a aDubação DE PastagENs
a adubação da pastagem só deve ser  aplicada  após a execução das tarefas necessárias à sua 
resposta econômica

quado para rebrota rápida das plantas 
forrageiras. Para gramíneas do gênero 
Panicum (Mombaça e Tanzânia) esse re-
síduo seria de 30 a 50 cm dependendo 
da fertilidade do solo, sendo que resídu-
os mais altos são indicados para níveis 
mais baixos de fertilidade. Para o Bra-
quiarão, Xaraés (MG-5), humidícola e 
Cynodon (Tifton) esses resíduos em áre-
as de baixa fertilidade seriam de 25 a 30 
cm; 20 a 25 cm; 15 a 20 cm; e 15 a 20 
cm, respectivamente.

A pastagem inicia a degradação quan-
do a altura de pastejo está em patamares 
inferiores a esses valores. O processo é 
iniciado devido ao baixo vigor da rebro-
ta, o que provoca reduzida competição 
da planta forrageira sobre a invasora.

A adubação deve ser iniciada quando 
parte significativa das pastagens estiver 
atingindo as alturas de resíduo propostas 
acima. Nesse caso, o objetivo da aduba-
ção em área determinada da fazenda é 
reduzir a pressão de pastejo sobre os pas-
tos que não forem adubados, de modo a 
garantir a altura de resíduo pós pastejo 
enquanto o rebanho é deslocado para as 
áreas adubadas, de maiores produções.

Trabalhos têm indicado que, depen-
dendo do nível de adubação e da área a 
ser adubada, é possível concentrar mais 
do que 50% do rebanho em cerca de 
20% da área de pastagens. Esse fato per-
mite a recuperação de pastagens e manu-
tenção dos níveis de produção das áreas 
não adubadas.

AnálISE dE SOlO

Após a definição da área a ser adubada, 
que sempre se deve dar preferência para 
as mais produtivas e/ou de melhores pas-
tagens, deve-se fazer a amostragem do solo 
para análises. Inicialmente essas amostra-
gens são de prospecção, isto é, tem o obje-
tivo de avaliar a fertilidade média das áreas. 
Em anos seguintes fica claro quais as áreas 

que devem ser particularizadas para amos-
tragem, à semelhança de procedimentos 
usados para a agricultura de precisão.

Com base nas análises de solo determi-
nam-se os níveis das adubações, a área a 
ser adubada, níveis de corretivos (calcário 
e gesso, principalmente) e fórmulas de fer-
tilizantes.

áREA A SER AdubAdA

Um dos erros mais frequentes na adu-
bação de pastagens é não considerar os 
objetivos da adubação, que são o que 
determinam a área a ser adubada. Se 
houver exagero quanto à área e/ou nível 
de adubação haverá sobra de forragem, o 
que se traduzirá em perdas. Se não hou-
ver áreas adubadas suficientes haverá 
falta de forragem e/ou redução no de-
sempenho animal, refletindo sobre o ga-
nho de peso diário, ou produção de leite 
por vaca, ou aumento no intervalo entre 
partos, ou redução no peso à desmama.

A área a ser adubada depende da evolu-
ção que se pretende no rebanho e a área 
a ser recuperada através da interação da 
adubação, do aumento da taxa de lota-
ção dos pastos adubados e da fertilidade 
natural do solo capaz de manter a sus-
tentabilidade do sistema de produção. 
Desse modo pode-se garantir capacidade 
de suporte em áreas não adubadas sem a 
degradação das pastagens.

RESuMO

A adubação de pastagens não envol-
ve somente os conceitos sobre nutrição 
de plantas. Para resposta econômica da 
adubação há necessidade de se conhecer 
o manejo das pastagens e dos animais, 
definir o nível de competição da planta 
invasora, o método e a época de reali-
zar esse controle, determinar a área a ser 
adubada e a taxa de lotação possível de 
manter em áreas não adubadas de modo 
a garantir sua sustentabilidade.

Sem a integração de conhecimentos 
próprios da exploração pecuária torna-
-se mais difícil difundir a tecnologia da 
adubação de pastagens.

1Moacyr Corsi
ESALQ/USP
Professor Titular - Departamento de Zootecnia
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A pecuária é uma atividade que sempre foi 
desafiada. Nos últimos dez anos, vem enfren-
tando a valorização das terras, a elevação dos 
custos de produção, não acompanhada pelos 
preços do boi gordo, pressões externas de ori-
gens diversas e a concorrência com outras ati-
vidades agrícolas. Estes fatores, entre outros, 
como safra e entressafra, e fatores climáticos, 
refletem, direta ou indiretamente, no valor 
pago pela arroba. Veja a fIguRA 1.

No período, os preços nominais pagos pela 
arroba bovina, em Barretos-SP, quase du-
plicaram. A média paga em 2002 foi de R$ 
56,60. Na comparação com a média do ano 
passado, R$ 100,80, a diferença é de 78,1%.

Quando se desconta a inflação, o ciclo 
pecuário fica mais evidente. O ciclo atual, 
que se iniciou em 2006, tem demonstrado 
oscilações maiores e está num patamar de 
preços mais elevado em relação ao anterior. 
Observe a fIguRA 2.

No Brasil, houve expansão do rebanho nos 
últimos anos devido à retenção mais expres-
siva de fêmeas ocorrida entre 2007 e 2010. 
Desta forma, a tendência é de aumento na 

a pecuária brasileir a na última década

pAMElA AlVES (colaborou)
zootecnista, 
Scot consultoria

AlCIdES TORRES (autor)
Engenheiro Agrônomo, 
Scot consultoria

fIguRA 1: PREçOS dA ARRObA, EM vAlORES 
NOMiNAiS, EM SãO PAUlO, ENTRE 2002 E 2012.

fIguRA 2: PREçOS dA ARRObA, EM vAlORES REAiS, 
EM SãO PAUlO, ENTRE 1996 E 2012. 
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oferta de animais, o que vem acontecendo 
desde 2011, e de carne, o que caracteriza a 
entrada na fase de baixa do ciclo. A participa-
ção das fêmeas nos abates chegou a 38,8% em 
2011, após quatro anos em queda.

Nos últimos anos, os custos de produção 
subiram tanto para a pecuária de corte de alta 
e de baixa tecnologias, quanto para o confina-
mento, puxados principalmente pelos custos 
com fertilizantes, mão de obra, maquinário, 
entre outros (fIguRA 3).

Os custos de produção da pecuária subiram 
mais do que o boi. Como no período os preços 
do boi gordo variaram abaixo da inflação, o 
boi gordo perdeu valor real, causando encurta-
mento das margens da atividade pecuária.

Mesmo com a margem mais apertada, o 
Brasil se tornou o maior exportador de carne 
bovina. De 2002 a 2007, o incremento no 
volume exportado foi de 151%. 

Desde então, o volume vem se reduzin-
do, puxado principalmente pelas crises 
econômicas, pelas variações cambiais e pe-
las barreiras comerciais, sob a bandeira da 
sanidade, impostas ao Brasil. O ajuste da 

rastreabilidade também tem sido problema.
De 2007 até 2011, as exportações de carne 

bovina (in natura, processada e salgada) caíram 
32,5%, passando de 2,58 milhões de toneladas 
equivalente carcaça (tec) para 1,74 milhões de 
tec  (fIguRA 4). Entre 2008 e 2009, o cenário 
foi em decorrência da crise.

De acordo com dados do MDIC, compilados 
pela ABIEC, em 2008, os cinco maiores im-
portadores respondiam pela compra de 58,4% 
da carne bovina in natura exportada. Desde 
então, ano a ano, essa concentração foi aumen-
tando, tendo atingido 66,8% no ano passado.

Isso mostra a dependência brasileira de 
poucos mercados e a alta concentração dos 
embarques para destinos reduzidos, o que é 
negativo para o país. Caso haja restrição de 
embarques a um determinado destino, o país 
pode ter uma queda acentuada nas exporta-
ções até que haja a realocação dos produtos. 
Este pode ser um dos motivos da queda dos 
embarques nos últimos anos. 

Mas mesmo com o volume embarcado em 
redução, o contrário pode ser dito do fatura-
mento. Apesar de 2011 ter mostrado o me-
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a pecuária brasileir a na última década
fIguRA 3: íNdicE ScOT dO cUSTO dA PEcUáRiA dE 
cORTE dE bAixA, AlTA TEcNOlOGiA E cONfiNAMENTO.

fIguRA 4: ExPORTAçõES bRASilEiRAS, EM MilHõES dE 
TONElAdAS EqUivAlENTE cARcAçA (TEc)
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nor volume exportado desde 2004, neste ano 
o faturamento US$5,5 bilhões, foi recorde. 
Isso é resultado da carne bovina brasileira 
mais cara no mercado internacional. O ano 
passado também foi recorde para o valor da 
tec, US$3.164,64, valor 157,12% superior 
ao praticado em 2001.

A valorização do dólar auxilia as exporta-
ções. A média do dólar para venda em 2011 
R$ 1,87, valor 6,25% superior à media de 
2010.  A exportação afeta relativamente pou-
co o preço do boi. Observa-se, entretanto, 
que os maiores volumes exportados acontece-
ram na fase de baixa do ciclo. 

Dessa forma, o dólar valorizado auxilia os 
frigoríficos exportadores.  Para o pecuarista, 
o impacto é mais secundário, através de va-
lorização de diesel e da soja. 

Assim como o Brasil possui uma carteira 
reduzida de clientes internacionais, a concen-
tração dos frigoríficos aumentou de forma 
considerável nos últimos dez anos. Os três 
principais frigoríficos nacionais possuem ca-
pacidade para abater 30%, em relação à capa-
cidade estática dos abates formais brasileiros.

O boi brasileiro, majoritariamente criado a 
pasto, privilegiando o bem-estar animal, vem 

sendo acusado, dentre outras coisas, de ser a 
fonte primária do desmatamento. Entretanto, 
a área ocupada pela pecuária encolheu ao lon-
go dos anos. Provando seu profissionalismo 
ao aumentar em taxas acima das registradas 
em nível mundial, utilizando menos área. 

O rebanho bovino brasileiro atingiu 215,2 
milhões de cabeças em 2011, aumento de 
22% em relação a 2001. Em contrapartida, a 
taxa anual de desmatamento, em mil hectares, 
vem diminuindo. Em 2011, foram 680 mil 
hectares, 69% menos do que a taxa registrada 
em 2002, segundo dados do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (INPE). Isso mostra 
a evolução e tecnificação da pecuária de corte.

A população mundial, assim como a deman-
da por carne, está em crescimento.  Em 2011 
a humanidade ultrapassou sete bilhões de 
pessoas. Mais gente significa mais consumo. 
O consumo crescerá 1,5% ao ano nos próxi-
mos 10 anos, segundo projeções da Organi-
zação das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO). No Brasil, o quadro 
não é diferente. Para 2012, o Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 
projeta um aumento de 2% no consumo de 
carne bovina pela população brasileira.

Dados do último censo demográfico do 
Instituto Brasileito de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostram que os índices de desigual-
dade social vêm encurtando. A escolaridade 
aumentou, assim como o rendimento médio. 
Em 2011, a renda do brasileiro foi recorde. 
A melhoria na renda tende a fazer com que o 
brasileiro consuma mais carne bovina.

O Banco Central e o governo brasileiro vêm 
tomando ações para estimular o consumo, 
como as reduções sucessivas das taxas de juros 
e facilitamento do crédito.

Uma série de fatores influencia o mercado 
do boi gordo ao longo do ano, como a de-
manda doméstica e internacional por carne, 
a renda da população, a situação econômica 
mundial, a concorrência das carnes alternati-
vas, o custo da produção, o clima ser favorável 
ao desenvolvimento das pastagens e das cul-
turas agrícolas e, consequentemente, do boi. 
Apesar das adversidades, a pecuária vem mos-
trando resultados recordes na última década. 
Não falta competência para melhorar ainda 
mais na próxima. 

fonte: S
cot c

onsultoria – w
w

w
.scotconsultoria.com

.br

fonte: Mdic / compilado pela Scot consultoria – www.scotconsultoria.com.br
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maIor CooPEratIva Do EstaDo DE  são Paulo Em ComErCIalIzação 
DE INsumos E máquINas agrÍColas CrEsCE maIs DE 60%
no ano internacional do cooperativismo, a Coopercitrus apresenta uma pujança econômica que reflete a força de seus cooperados

Nos últimos anos o agronegócio bra-
sileiro cresceu, se desenvolveu e chamou 
a atenção de todo o mundo. De acordo 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) a agropecuária 
é um dos poucos setores que apresentou 
aumento no PIB (Produto Interno Bruto) 
em 2011. A Coopercitrus – Cooperativa 
de Produtores Rurais – também tem indi-
cadores excepcionais que comprovam seu 
crescimento nos últimos anos. Em dois 
anos, a cooperativa com sede na cidade de 
Bebedouro, interior de São Paulo, cresceu 
mais de 60%, ultrapassando a marca de 
R$ 1,1 bilhão de faturamento em 2011.

“Com maior participação no mercado, 
adquirimos mais força na negociação com 
fornecedores, fazendo com que o custo 
fixo da Coopercitrus seja percentualmente 
menor, além de proporcionar mais recur-
sos para a concessão de prazos adequados 
a cada cultura”, comenta José Vicente da 
Silva, diretor de administração e negócios 
da Coopercitrus.

No ano em que completou 35 anos de 
atividades, a Coopercitrus reformulou 
sua área comercial e administrativa, mas 
o principal marco do ano foi a reformu-
lação na forma de comercialização de 
seus produtos, com a inauguração de seus 
shoppings rurais em Bebedouro, Ribeirão 
Preto e Monte Alto. Em 2012 foram inau-
guradas as unidades de Guaíra, Guaraçaí, 
Birigui e Jales.

Com o conceito de shopping rural o co-
operado – e toda a população – podem 
escolher livremente os produtos de que 
necessitam, expostos em prateleiras para 
seu autoatendimento, com exceção dos 
produtos de venda técnica que precisam 
de prescrição de receita. A intenção é que, 
até o final de 2012, várias outras unidades 
de shoppings rurais sejam inauguradas.

Além disso, em 2011 a Coopercitrus 
diversificou ainda mais suas atividades. 
Atendeu a uma reivindicação de seus co-
operados com a criação do setor de irriga-
ção e passou a fornecer projetos completos 
de irrigação por gotejamento.

Reflexo de todos esses fatores positivos 
é o ingresso anual médio de 1.000 novos 
cooperados, sem que a Cooperativa tenha 
aberto lojas ou feito campanhas para am-
pliação de seu quadro de associados. “Já 
temos 20 mil cooperados no total. São 
produtores rurais em busca de um por-

to seguro para suas atividades, tanto na 
orientação técnica quanto na diversifica-
ção e nas condições gerais de aquisição de 
insumos para o desenvolvimento de suas 
culturas”, ressalta o diretor de administra-
ção e negócios.

José Vicente explica ainda que a Coo-
percitrus tem trabalhado fortemente para 
reduzir o custo e melhorar a produtividade 
das atividades dos cooperados. E tem in-
vestido em mudanças nos Departamentos 
Técnico e Comercial, com o objetivo de 
que as recomendações sempre visem a so-
luções que sejam seguras, eficientes e com 
o menor custo para os produtores.

O notável é que, apesar de a Cooperci-
trus estar crescendo e se desenvolvendo 
cada vez mais, mudando seu conceito 
de atendimento, os custos continuam os 
mesmos. “Atingir a cifra de R$ 1,1 bilhão 
é importante porque nós estamos mui-
to preocupados em reduzir custo fixo. Se 
você aumenta o faturamento, aumenta o 
lucro que é repassado ao cooperado, então 
o nosso foco é repassar-lhe essa vantagem, 
para que ele tenha preços cada vez melho-
res. O que eu sempre desejo é que o coo-
perado seja fiel à cooperativa, pois quanto 
mais ele compra na Coopercitrus, força a 
redução de preço, porque a despesa fixa da 
cooperativa já está pré-estabelecida”, co-
menta o presidente da Coopercitrus, Raul 
Huss de Almeida.

CRESCIMEnTO dA 
COOpERCITRuS EM MEIO 
à dESACElERAçãO dA 
ECOnOMIA bRASIlEIRA

Enquanto a economia nacional sentiu 
o efeito da crise econômica que ameaça 
todos os países, o agronegócio brasileiro 
mostrou que continua evoluindo. Estudo 
realizado no terceiro trimestre de 2011 
mostra crescimento de 3,2%, comparado 
ao segundo trimestre de 2011.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgou o resultado do 
Produto Interno Bruto (PIB) acumulado 
no terceiro trimestre de 2011. A variação 
geral foi nula (0,0%), se comparada ao se-
gundo trimestre do mesmo ano. Já a agro-
pecuária foi o único setor da economia 
que apresentou crescimento (3,2%) no 
mesmo período analisado. Os setores de 

“Os mais de 20 
mil cooperados 

buscam um porto 
seguro para suas 
atividades, tanto 

na orientação 
técnica quanto 
nas condições 

gerais de 
aquisição de 
insumos para 
suas culturas”
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maIor CooPEratIva Do EstaDo DE  são Paulo Em ComErCIalIzação 
DE INsumos E máquINas agrÍColas CrEsCE maIs DE 60%
no ano internacional do cooperativismo, a Coopercitrus apresenta uma pujança econômica que reflete a força de seus cooperados

indústria e serviços tiveram variação nega-
tiva (-0,9%) e (-0,3%), respectivamente.

Apesar de o setor de máquinas agrícolas 
no Brasil não ter apresentado em 2011 um 
bom desempenho, com uma queda de fa-
turamento de aproximadamente 15%, a 
Coopercitrus apresentou um ótimo desem-
penho neste setor, inclusive com um incre-
mento de faturamento durante a edição da 
Agrishow (Feira Internacional de Tecnolo-
gia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto, 
SP, da ordem de 27% em comparação à 
edição da feira de 2010.

São investimentos em tecnologia que têm 
mantido o agronegócio brasileiro em nível 
cada vez mais elevado, conquistando a ad-
miração do mundo. “Investindo em produ-
tividade e tecnologia, o produtor vai conse-
guir produzir mais por hectare e, na maioria 
das vezes, com um custo menor por área 
cultivada. O produtor que optar por esse 
caminho obterá rendimentos maiores em 
períodos favoráveis como os atuais e estará 
mais protegido contra perdas em períodos 
de dificuldades. Como resultado, terá mais 
recursos disponíveis, maior capacidade de 
pagamento, ou seja, aquilo que o mercado 
financeiro chama de liquidez e que repre-
senta uma importante vantagem na hora de 
se negociar uma operação de crédito”, co-
menta o engenheiro agrônomo e vice-pre-
sidente da Coopercitrus, João Pedro Matta.

Dados da Associação Nacional para a 
Difusão de Adubos (Anda) mostram que 
as entregas de fertilizantes e defensivos 
agrícolas ao consumidor final de janeiro a 
outubro de 2011 somaram 23,896 milhões 
de toneladas, volume 19,1% superior ao do 
mesmo período de 2010.

As indústrias de defensivos agrícolas tive-
ram faturamento recorde em 2011, na casa 
dos R$ 15 bilhões, valor 10% superior ao 
do ano passado.

Na Coopercitrus os crescimentos em re-
lação a essas duas áreas também foram sur-
preendentes, o setor de fertilizantes teve 
aumento em 2010 de 23,8%, e em 2011 
de 30%. Já no setor de defensivos agrícolas, 
o crescimento foi de 13% superior a 2010.

pARCERIA pElA AfERIçãO dA QuAlIdAdE dAS SEMEnTES
A cOOPERciTRUS E A Jc MAScHiETTO iNiciARAM EM 2011 UM cONvêNiO dE 
cOOPERAçãO TécNicA cOM O ObJETivO dE APURAR A qUAlidAdE dA SEMENTE 
dE PASTAGEM cOMERciAlizAdA PElA cOOPERATivA. 
O AcORdO PREvê, dENTRE OUTRAS AçõES, A cAPAciTAçãO TécNicA E O APOiO 
à AqUiSiçãO E cAlibRAçãO dE EqUiPAMENTOS PARA A ANáliSE dE PUREzA 
E GERMiNAçãO / viAbilidAdE dE SEMENTES dE PASTAGEM POR PARTE dO 
lAbORATóRiO dA cOOPERATivA.
A cOOPERciTRUS POSSUi EM SUA SEdE dE bEbEdOURO/SP UM lAbORATóRiO 
dE ANáliSE dE SEMENTES cOM lARGA ExPERiêNciA EM APURAR A qUAlidAdE 
dE SEMENTES dE GRANdES cUlTURAS, cOM dESTAqUE PARA O cASO dA SOJA, 
SUPORTANdO A ATUAçãO dA cOOPERATivA NESTE MERcAdO. NãO POSSUíA, 
PORéM, ExPERiêNciA NA ANáliSE dE SEMENTES dE bRAcHiARiAS E PANicUNS, 
cOM MUiTAS ESPEcificidAdES PRóPRiAS, MERcAdO NO qUAl A cOOPERciTRUS 
PRETENdE cREScER NOS PRóxiMOS ANOS.
POR OUTRO lAdO, A Jc MAScHiETTO POSSUi O PRiMEiRO lAbORATóRiO 
PARTicUlAR dE ANáliSE SEMENTES dO bRASil, Há MAiS dE 40 ANOS ANAliSANdO 
A qUAlidAdE dE SEMENTES PARA PASTAGENS. SUA EqUiPE TécNicA TEvE E vEM 
MANTENdO PARTiciPAçãO ATivA NOS dEbATES E diScUSSõES SObRE REGRAS, 
lEGiSlAçõES E METOdOlOGiAS dE ANáliSES dE SEMENTES dE fORRAGEiRAS 
JUNTO à cOMUNidAdE AcAdêMicA E AO MiNiSTéRiO dA AGRicUlTURA.
cOM O cONvêNiO, A cOOPERciTRUS PROcURA viAbilizAR A iMPlANTAçãO 
GRAdATivA dE UM PROcESSO dE AcOMPANHAMENTO dA qUAlidAdE dAS 
SEMENTES dE TOdAS AS MARcAS cOM AS qUAiS TRAbAlHA. iSTO ENvOlvE dESdE 
AS SEMENTES qUE SãO REcEPciONAdAS EM SUA MATRiz EM bEbEdOURO ATé 
AqUElAS qUE, POR qUESTõES lOGíSTicAS, SãO ENviAdAS diRETAMENTE àS 
SUAS UNidAdES NOS ESTAdOS dE SP E MG E REPASSAdAS AOS cOOPERAdOS. 
A idEiA é qUE cAdA UM dESSAS dEzENAS dE UNidAdES TENHA EqUiPAMENTOS 
E PESSOAS cAPAciTAdAS PARA A AMOSTRAGEM TécNicA dAS SEMENTES E 
POSTERiOR ENviO AO lAbORATóRiO dA cOOPERATivA.
cOM iSSO, O cOOPERAdO dA cOOPERciTRUS PASSA A TER UMA GARANTiA AdiciONAl 
dA qUAlidAdE dAS SEMENTES qUE UTilizA PARA fORMAR SUAS PASTAGENS. 

Vista aérea da matriz da Coopercitrus, em Bebedouro/SP
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Brs tupi 
a Nova humIDICola Com  DNa EmbraPa

As brachiarias do gênero ‘Humidicola’ 
apresentam características próprias que as 
diferenciam das outras brachiarias e da grande 
maioria de gramíneas de diferentes espécies. 
Essas peculiaridades resultam em limitações, 
mas também em algumas vantagens 
específicas que ressaltam sua importância 
econômica e social para determinados 
biomas, como o pantaneiro e o cerrado.

De fato, a espécie B. humidicola é a mais 
rústica em uma série de situações. Se você 

tem em sua fazenda uma área com umidade 
mais prolongada, há outras gramíneas que 
apresentam algum grau de tolerância – como 
a BRS Piatã. Mas se a umidade for um pouco 
mais severa, e mesmo se o solo estiver sujeito 
à lâmina d’água durante determinado período, 
as alternativas começam a se reduzir em 
direção às humidicolas. 

Já se o solo de sua propriedade apresenta 
baixa fertilidade, e você não pretende corrigi-lo 
ou adubá-lo de maneira efetiva, novamente as 
humidicolas são uma opção viável, por sua 
rusticidade e facilidade de manejo em áreas 
mais extensivas. Depois de estabelecidas são 
agressivas em seu crescimento horizontal (de 
natureza estolonífera) e cobrem bem o solo.

Porém, como tudo na vida, há contrapartidas 
a essas vantagens... As cultivares disponíveis 
produzem menos massa e têm qualidade 
de forragem relativamente inferior, sendo 
menos aceitas pelos animais. Também são 
gramíneas de mais difícil estabelecimento – 
em geral apresentam dormência fisiológica 
nas sementes e desenvolvimento inicial lento, 
exigindo mais atenção do pecuarista na hora 
de formar sua pastagem.

Há atualmente duas cultivares disponíveis 
no mercado: a B. humidicola cv Humidicola 
(comum ou quicuio) e a B. humidicola cv 
Llanero (dictyoneura), ambas com algumas 
características próprias. Enquanto a primeira 
é a mais rústica (e a que efetivamente suporta 
lâmina d’água um pouco mais prolongada), 
a segunda tem uma qualidade de forragem 
relativamente superior, além de produzir mais 
massa.

Pois acaba de chegar ao mercado mais uma 
opção: a Brachiaria humidicola cv BRS Tupi, 
com algumas características superiores. O 
lançamento oficial, realizado em conjunto 
pela Embrapa e Unipasto (Associação para 
o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de 
Forrageiras), ocorreu em junho de 2012 em 
São Paulo, durante a exposição Feicorte (Feira 
Internacional da Cadeia Produtiva da Carne).

Os trabalhos de seleção da BRS Tupi 
duraram 18 anos e foram coordenados pela 
Embrapa Gado de Corte. As pesquisas a 
campo foram realizadas em diversas unidades 
da Embrapa, com o propósito de avaliar o 
comportamento da gramínea em diferentes 
regiões, condições e biomas.

CARACTERíSTICAS gERAIS
A cultivar foi selecionada com base na 

produtividade, vigor, produção de sementes 
e resistência por tolerância a cigarrinhas-
das-pastagens. Em avaliações agronômicas 
regionais e sob pastejo, mostrou capacidade 
de suporte e desempenho animal superior em 

comparação à B. humidicola cv Humidicola 
em Campo Grande, no Acre e no sul da Bahia.

A BRS Tupi é uma excelente opção para 
a diversificação de pastagens em solos 
de baixa a média fertilidade e sujeitos ao 
alagamento temporário. Nas avaliações 
agronômicas e morfológicas, a BRS Tupi 
destacou-se por sua produtividade, vigor, 
rapidez de estabelecimento e boa distribuição 
de produção ao longo do ano, comparada à 
comum. 

O estabelecimento é mais rápido que as 
demais cultivares de B. humidicola (comum e 
cv Llanero/‘dictyoneura’), suporta alagamento 
temporário, tem alta taxa de crescimento e alta 
produtividade de folhas sob pastejo. A relação 
folha / colmo é alta e a digestibilidade também 
(50 a 61% nas folhas e 42 a 48% nos colmos). 

A resposta à adubação é maior na cultivar 
Tupi que nas duas outras humidicolas. Não 
obstante, A BRS Tupi possui exigência de 
fertilidade do solo similar à B. humidicola cv 
Humidicola (comum)

RESISTênCIA A pRAgAS E 
dOEnçAS 

A BRS Tupi foi  aval iada quanto à 
resistência às cigarrinhas-das-pastagens 
Notozulia entreriana e Deois flavopicta 
e verificou-se consistentemente, altos 
níveis de sobrevivência do inseto e curtos 
períodos ninfais, caracterizando-o como 
bom hospedeiro do inseto. No entanto, em 
condições de campo, mostrou não sofrer 
danos apesar de alto número de insetos 
presentes.

Por conta do seu hábito de crescimento 
vigoroso condicionando um acamamento, 
favoreceu a uma maior multiplicação das 
cigarrinhas do que na humidicola comum. 
A BRS Tupi mostrou-se resistente às 
cigarrinhas, por tolerância, revelando-se 
melhor planta hospedeira que a comum. No 
entanto, comparando-se ambas quanto ao 

Área de pastejo da nova cultivar
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BRS Tupi em fase inicial de 
desenvolvimento
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Brs tupi 
a Nova humIDICola Com  DNa EmbraPa

nível de resistência por tolerância, a BRS Tupi 
mostrou-se mais resistente.

pROduTIVIdAdE 

Em comparação com a humidícola comum, 
a BRS Tupi apresentou desempenho superior, 
sobretudo na seca, quando sustentou lotação 
mais alta e garantiu uma produção de 53 kg 
de peso vivo/ha, comparada a 20 kg da outra. 

A nova cultivar também possibilitou maior 
ganho de peso individual na estiagem em 
decorrência de sua melhor relação folha/caule 
e boa digestibilidade. Os resultados, contudo, 
variam de acordo com a região do País. 

A TAbElA 1 apresenta os resultados da 
avaliação sob pastejo (dois anos de avaliação 
em Campo Grande, MS).

VAnTAgEnS
Ainda em relação à humidícola comum, a 

BRS Tupi apresentou:

• Maior velocidade de estabelecimento
• Maior produção de folhas no período seco
• Melhor desempenho animal na seca e 
    ano (25%)
• Melhor relação folha/colmo
• Fenologia precoce
• Mais tolerante a pastejo intenso

• Melhor controle de invasoras em pastos 
    estabelecidos

MAnEJO dA pASTAgEM 
A Tupi tem tendência a acamar, pois cresce 

rapidamente, florescendo precocemente. Um 
pastejo mais intenso na primavera pode evitar 
o problema, facilitando o manejo durante o 
período das águas. O manejo recomendado é 
o mesmo dado à humidícola comum.

A BRS Tupi é uma cultivar protegida, de 
propriedade da Embrapa, e as empresas 
associadas à Unipasto detêm o direito 
exclusivo de comercialização de suas 
sementes por 10 anos.

Como é de sua filosofia de trabalho, a 
JC Maschietto procura avaliar, através 

de sua equipe técnica, 
todas as novas soluções 
e tecnologias que surgem 
no mercado relativas a 
pastagens. Em nossas 
fazendas experimentais 
j á  t emos  campos  de 
produção de semente da 
BRS Tupi (veja fotos) e 
instalaremos áreas de 
pastoreio dessa cultivar, 
procurando acompanhar 
o desenvolvimento da 
planta, o comportamento 
dos animais e a interação 
entre essas duas variáveis.

Isto nos permite ter uma visão própria do 
compor tamento a campo dessas novas 
soluções e repassar uma informação técnica 
a nossos clientes com mais segurança e 
credibilidade.

A disponibilidade de sementes da BRS Tupi 
neste primeiro ano subsequente ao lançamento 
oficial deverá ser ainda pequena, como 
geralmente ocorre com todas as novas cultivares 
lançadas. Mas, por algumas vantagens que já 
foram reveladas, principalmente em comparação 

TAbElA 1: cOMPARAçãO ENTRE 
cUlTivARES dE b. HUMidicOlA

COMUM BRS TUPI

Cultivar de 
Brachiaria humidícola Seca Águas Seca Águas

Taxa de lotação
(animais de 250 kg pv/ha) 1,6 2,9 1,7 3,2

Ganho de peso (g/cab/dia) 84 353 214 329

Produtividade (kg pv/ha) 20 219 53 224

Produção anual 238 278

às outras humidícolas, há uma forte expectativa 
de que ela venha a ocupar espaços importantes 
no mercado, seguindo o caminho de outros 
materiais lançados pela Embrapa, como as 
cultivares Marandu (braquiarão), Xaraés, 
Mombaça, Tanzânia, BRS Pìatã, entre outras.

Afinal, faz toda a diferença contar com a 
seriedade, competência e credibilidade técnica 
de um órgão como a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária.

“A BRS Tupi 
apresentou 

desempenho 
superior do que 

a humidícola 
comum,sobretudo 
na seca, quando 
sustentou lotação 

mais alta e garantiu 
uma produção maior 

em kg de peso 
vivo/ha”
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RENDE MUITO MAISwww.jcmaschietto.com.br

Recupere seu pasto com 
as sementes JC Maschietto.
E financie a perdeeeeeer de vista!

Reforme sua pastagem degradada e preserve o meio ambiente 
financiando a sua compra de sementes da JC Maschietto 
pelo Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono, do 
Banco do Brasil.

Você une alta qualidade a um financiamento de até 8 anos 
com juros de 5,5% ao ano (também pelo cartão Ourocard 
Agronegócios)!

Consulte sua agência do Banco do Brasil para mais 
informações.


