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“O Brasil precisa de
uma estratégia global
para aproveitar este
momento excepcional
para o agronegócio.”
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Nossa idéia inicial era – a exemplo das edições anteriores da Revista – utilizar este espaço para saudar
o excelente momento da pecuária brasileira. Afinal, o Brasil manteve-se pelo terceiro ano consecutivo
como o principal exportador mundial de carne vermelha, com avanços significativos em nutrição,
genética, gestão, processamento, etc, etc, etc...
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Porém optamos – ou fomos forçados a isso – por correr o risco de parecer ‘estraga-prazeres’ e abordar
um assunto que, em nossa opinião, já deveria ter ficado para trás e relegado a um arquivo de más
recordações, como uma foto em preto e branco amarelecida que remete a um passado distante de um
Brasil arcaico, sem projetos e perspectivas.
A despeito dos avanços recentes, persistem algumas mazelas que podem comprometer
a sustentabilidade destas conquistas. A questão sanitária é a que mais tem gerado discussões
e polêmica em função do risco de ser – como já tem sido – utilizada como argumento para um
protecionismo disfarçado de barreira sanitária. Mas a mazela que gostaríamos de abordar neste
editorial é de uma natureza distinta do problema sanitário. Enquanto este pode ser atribuído
à displicência do setor para com o tema, a questão da deslealdade na concorrência tem raízes mais
profundas que remetem àquele outro Brasil, o qual queremos e precisamos ver superado.
Para que não pairem dúvidas, estamos falando da prática – infelizmente disseminada em nosso setor
– de se comercializar sementes com uma qualidade inferior ao mínimo que estipula a lei. Muitas
empresas se aproveitam da falta de fiscalização dos órgãos competentes e do conservadorismo do
pecuarista para burlar a lei ou enganar seus clientes. Para ser mais explícito ainda: burlar a lei, por
exemplo, é vender semente de braquiária de VC 24%, uma vez que a pureza mínima estipulada pelo
Ministério da Agricultura é de 40% para a maioria das espécies deste gênero, o que daria um VC
no mínimo de 32%. Enganar seus clientes é entregar um produto com uma qualidade distinta da
informada em sua embalagem, como nos casos de empresas que vendem uma semente de VC 32%
e entregam outra de 28%, 27%, ou até menos, conseguindo assim praticar um preço por quilo mais
baixo ou ‘competitivo’...
Para as pessoas com menos intimidade com o tema, pode parecer que estas práticas estão restritas
às marcas menores, regionais ou mais informais. Mas elas ficariam surpresas ao ouvir os nomes das
empresas que lançam mão destes artifícios, os quais obviamente não citaremos aqui por motivos
éticos. Porém podemos adiantar que figuram nesta relação marcas ‘tradicionais’, muitas delas listadas
entre os líderes em vendas no setor.
A deslealdade na concorrência também acomete outros elos da cadeia – como no caso dos
suplementos minerais – e literalmente ‘rouba’ boa parte dos ganhos de produtividade conquistados
a duras penas pelo setor.
Tivemos nestes últimos anos evidências de que esta Revista tem gerado impacto e reflexões no setor,
inclusive entre outras empresas de sementes para pastagens. Isto se deve à qualidade das pessoas
que contribuem para a publicação e suas idéias e também à forma objetiva e transparente com que
nós, enquanto produtores de sementes, temos explicitado nossas opiniões e filosofia de trabalho.
Alguns concorrentes têm se apropriado de idéias e textos inteiros que publicamos aqui, obviamente
sem citar a fonte. Sendo assim, cabe o desafio: não só não nos incomodaria como nos daria enorme
prazer e alívio ouvi-los repetir – e praticar – aquilo que há mais de 40 anos defendemos e que vem
sendo nossa profissão de fé:
1) Não comercializamos sementes com qualidade abaixo das especificações da lei.
Como exemplo, não trabalhamos com o VC 24% para sementes de braquiária ou VC 20% para
panicuns, não só porque isso é ilegal mas também porque não compensa econômica
e operacionalmente!
2) Não abaixamos a qualidade de nossas sementes para vencer uma concorrência.
A pecuária realmente se agigantou muito no Brasil nos últimos anos.
Mas o setor ainda precisa provar que este gigante não tem pés de barro.
E as empresas não deveriam fugir às suas responsabilidades neste
processo!

Boa leitura.
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Melhoramento genético é o futuro do rebanho
40% da maciez da carne está relacionada à
genética e 60% ao ambiente em que vivem.
Já o ganho de peso está 25% relacionado
à genética, segundo pesquisas da Embrapa
Gado de Corte.

“

Multiplicar
o ‘boi bom’
é tarefa para
toda a cadeia
produtiva
da carne.”
O Brasil tornou-se o maior exportador de
carne do mundo, graças aos 40 anos de seleção do zebu brasileiro e ao desenvolvimento
e melhoramento de espécies forrageiras
que viabilizaram a exploração pecuária no
cerrado brasileiro.
O selecionador brasileiro conseguiu ao
longo do tempo resultados eficientes no
que diz respeito à carcaça. Por meio do
melhoramento genético, o produtor obtém
mais quantidade e qualidade, utilizando na
fazenda touros selecionados e melhoradores.
O tourinho, em relação ao boi gordo, que
apresenta o mesmo peso, permite obter uma
receita aproximadamente três vezes maior.
Já técnicas como a inseminação artificial, a

transferência de embriões (TE) e a fertilização in vitro (FIV) servem para multiplicar a
genética de ponta e ampliar a produção de
touros com genética superior para a utilização a campo.
Outras ferramentas que ajudam na identificação de indivíduos superiores e para a
seleção são os programas de melhoramento
genético. Um exemplo é o Programa de
Melhoramento Genético da Raça Nelore,
oficializado pela Nelore do Brasil (Programa
Nelore Brasil / PMGRN), coordenado pelo
geneticista Raysildo Lôbo, presidente da
ANCP. Gráficos de evolução de DEP’s (Diferença Esperada na Progênie) e outros dados
são passados ao criador, após a avaliação de
seus animais, para facilitar seu trabalho na
seleção, no acasalamento, na compra e venda
de reprodutores e semens.
Com o intuito de agregar informações
sobre o perfil de carcaça apresentado pela
progênie de touros conhecidos às avaliações
genéticas feitas atualmente, a Nelore do Brasil implementou um novo projeto chamado
Circuito Boi Verde Genética. Futuramente,
essas informações serão utilizadas na seleção
ou escolha da genética em rebanhos comerciais. Assim, o produtor obtém medidas
objetivas de características de interesse
comercial como peso de carcaça quente,
cobertura de gordura, idade ao abate, rendimento de carcaças, entre outras.
Multiplicar o ‘boi bom’ é tarefa para toda
a cadeia produtiva da carne, que precisa levar
ao consumidor um produto saudável com
sabor, maciez e preço acessível.
*presidente da Associação dos Criadores de Nelore
do Brasil (ACNB)
www.nelore.org.br

ACNB

Este ano o consumidor vem se deparando
com preços cada vez mais altos nos balcões
dos açougues, conseqüência da baixa rentabilidade do setor nos últimos anos, o que
obrigou os criadores de gado de corte a abaterem um volume muito maior de matrizes.
Esse fato ocasionou naturalmente acentuada
queda na produção de bezerros, com reflexo
direto na reposição de recria e engorda.
Dono do maior rebanho do mundo, o
Brasil parece não conseguir suprir atualmente a demanda dos mercados externos e
internos. Estima-se que o rebanho de corte
nacional tenha cerca de 130 milhões de
cabeças, segundo dados do Instituto FNP,
e é formado em 80% por animais da raça
Nelore. Segundo estimativa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), em 2016 o consumo
de carne bovina per capita no mundo será
mais de 50%, superior ao período de 2001 a
2005. Só no Brasil, o consumo de carne bovina atual per capita é de aproximadamente
40 quilos por ano. Estima-se também que
o consumo global cresce 2% ao ano e que a
produção de carne no mundo em 2013 será
igual ao consumo.
O país, sem dúvida nenhuma, é capaz
de atender esse crescimento mundial, porém é preciso investir e aumentar nossa
produtividade. Temos muitas vantagens
competitivas em relação aos outros países
produtores, como a disponibilidade de áreas
para pastagens na ordem de 220 milhões de
hectares, sem precisar agredir a Amazônia,
disponibilidade de água que se torna escassa
no planeta e não temos ‘vaca louca’.
No entanto, somente com o melhoramento genético é possível mudar o quadro
atual. Com isso, o pecuarista brasileiro deve
voltar sua atenção para as novas ferramentas
que a tecnologia oferece para a reprodução
da genética de qualidade. Vale destacar que
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Vilemondes Garcia*
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Showtec 2008 destaca nova p
a integração la
O maior evento de difusão de
tecnologias do Centro-Oeste apresentou,
também, novidades que podem
revolucionar a agropecuária nessa região
REPORTAGEM: aNA kARLA lOUREIRO

A fórmula da “união faz a força” é antiga conhecida do homem do campo e, recentemente,
colocou lado a lado duas atividades que, por
tradição, não eram exercidas em parceria: a
lavoura e a pecuária. O sistema que propõe a
junção desses segmentos, por meio do consórcio
produtivo de carnes e grãos simultâneo, sucessivo ou rotativo, foi destaque no Showtec 2008
por apresentar resultados surpreendentes para a
sustentabilidade do agronegócio. Esse evento é o
maior do gênero no Centro-Oeste e foi realizado
em fevereiro, em Maracaju, Sudoeste sul-matogrossense, pela Fundação MS para Pesquisa e
Difusão de Tecnologias Agropecuárias.
Durante três dias, cerca de 9 mil visitantes,
entre produtores e técnicos em agropecuária de
diversos estados brasileiros e de países vizinhos,
assistiram a palestras, visitaram estandes de
implementos agrícolas e cultivares dos 95 expositores, entre os quais, empresas de sementes que
apresentaram seus lançamentos para o mercado.
O ponto alto do evento foi a divulgação dos
resultados de pesquisas feitas pela própria Fundação MS e pelas instituições parceiras, como
Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária
Oeste, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Centro Universitário da Grande
Dourados (UNIGRAN) e Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (UFMS).
De acordo com o coordenador do evento, o
engenheiro agrônomo Dirceu Luiz Broch, essa
iniciativa, que nasceu como um “Dia de Campo” para cooperados que mantêm a Fundação
MS, hoje tomou a dimensão de uma verdadeira
universidade a céu aberto e busca, cada vez mais,
encurtar a distância entre a ciência e o trabalho
no campo para melhorar a qualidade da produção e viabilizar a atividade rural. Broch ressalta
que “são 309 novas tecnologias disponibilizadas
nesta edição. Entre elas, inovações sobre cultiva-
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Dr. Dirceu Broch,
em explanação sobre
as vantagens da ILP.

res de soja convencional e transgênica; híbridos
de milho e algodão; plantas para cobertura de
solo”.
Dirceu acrescentou ainda que “o lançamento
de pastagens para a integração, o consórcio
milho safrinha com pastagem – sistema que
vai revolucionar o Centro-Oeste tanto para
pecuarista na integração lavoura-pecuária como
para o agricultor que queira a palhada para o
plantio direto – e todas as novidades e ajustes
técnicos mostrados no Showtec 2008 fazem
parte de tecnologias modernas fundamentais
para o setor, cuja utilização pode gerar alta
produtividade e aumento de volume financeiro
nos próximos anos”.
Resultados que o empresário rural Genésio
Mazzochin espera alcançar em sua propriedade,
com área de 850 hectares para plantio. Há 23
anos como lavoureiro em Maracaju, dois anos
atrás ele optou pela integração lavoura-pecuária.
Mazzochin diz que implementou o sistema por
causa das doenças de solo e porque não fazia
rotação de cultura na propriedade, “era sempre
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soja sobre soja”, afirmou, um dos fatores que
empobreceram o solo.
Mesmo com pouca experiência, o empresário,
já satisfeito, dá dicas: “após a colheita da soja,
em fevereiro ou março, semeie a braquiária,
diferentes variedades ou tipos de coloniões (panicuns), o que você achar melhor para tua terra.
Daí, o resultado começa a vir. Por exemplo,
em 100 hectares de braquiária, cabem 500, 600
cabeças sem problema nenhum. Isso no verão.
No inverno, tem que reduzir pela metade. O
potencial dessas terras é fantástico”, argumenta.
É um índice que surpreende, pois totaliza 5 a 6
cabeças por hectare, o que ultrapassa de longe a
média do Estado, que é de 0,8 unidade animal
por hectare.
Quem está entusiasmado com os resultados é
Adilson Kazuo Kozama, produtor rural de Ribas
do Rio Pardo, Leste sul-mato-grossense. Com 30
anos de pecuária e uma área de 7 mil hectares
(1,2 mil de lavoura e de pasto já reformado), há
4 anos começou com a integração. Ele afirma
que, por causa da baixa fertilidade de solo,

“a propriedade estava cada vez mais espremida
na rentabilidade”.
Kozama trabalhava antes com a média de 0,8
UA/ha. Após adotar o sistema, seguir as orientações técnicas e fazer ajustes que a realidade
da propriedade exigia, o produtor revela que
aumentou em 50% a lotação: “Passei para 1,2
UA/ha”, comemora. Embora a cidade de Maracaju seja o berço da integração lavoura-pecuária
no Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul
estima-se que apenas 100 produtores utilizem
essa tecnologia.
O pesquisador Armindo Kichel, da Embrapa,
atribuiu a baixa adesão por parte do empresariado rural ao medo do risco e apontou três
motivos para isso. “Primeiro, o desconhecimento
da atividade que teria que passar a exercer. No
caso, em se tratando de um lavoureiro, desconhecimento da pecuária e, em se tratando de
pecuarista, da lavoura. Segundo, o investimento
financeiro necessário para a implementação das
atividades e, terceiro, o conhecimento técnico,
pois os produtores acabam não procurando uma
assistência adequada”, concluiu. Mesmo assim,
o interesse parece ter despertado, pois a palestra
de Armindo Kichel sobre o tema foi das mais
concorridas.
Entre os grupos que se revezavam para assistir
à explanação, a dúvida mais comum era relacionada aos investimentos. O pecuarista queria
saber quanto custaria para entrar na lavoura, e
o lavoureiro quanto gastaria para começar na
pecuária. “Com uma conta grosseira e rápida,
praticamente o mesmo para ambos: três mil
reais por hectare. O lavoureiro gasta em torno de 1,2 mil reais em infra-estrutura e mais
2 mil com animais; o pecuarista também gastaria
com correção de solo e compra de máquinas.
Obviamente, esse investimento em maquinário

“

Após adotar
o sistema, seguir
as orientações
técnicas e fazer
os ajustes que
a realidade da
propriedade exigia,
aumentei em
50% a lotação.”
(Adilson Kazuo Kozama)
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DIVULGAÇÃO SHOWTEC 2008

arceria de sucesso no campo:
voura-pecuária

seria diluído em 15 ou 20 anos. Mas, com a
produção, por hectare, de 50 sacas de soja e 20
arrobas de carne, consegue-se pagar todos os
custos variáveis e fixos do primeiro ano.”
Kichel terminou a palestra com um conselho
para os interessados em ingressar na atividade:
“Comece com experimentos em pequenas
áreas, pois isso serve de aprendizado para o
proprietário, treinamento para a mão-de-obra
e avaliação para o técnico”. Assim, segundo o
pesquisador, valida-se e transfere-se tecnologia
para áreas maiores e evita-se grandes prejuízos.
A programação do Showtec 2008 incluiu, ainda, rodada de negócios, giros com apresentação
de trabalhos sobre fitotecnia, fitossanidade,
manejo e fertilidade do solo, consórcio milho
safrinha e pastagens, plantas medicinais, fruticultura, culturas para a produção de biodiesel
e forrageiras.
A Sementes JC Maschietto, única do segmento
de pastagens a participar do evento, apresentou
sua coleção de forragens. Desde o ano passado,
a empresa apóia a Fundação MS com o fornecimento de sementes para os eventos de ‘Dia de
Campo’ da instituição. De acordo com Dirceu
Luiz Broch, “a Fundação MS está muito satisfeita com essa iniciativa, pois a JC Maschietto é
uma empresa que investe em pesquisa, acredita
na tecnologia e, tenho certeza, vamos colher
bons frutos com essa parceria, não só a Fundação
e a JC Maschietto como também os produtores, que vão ter mais sementes de qualidade”,
argumentou.
Showtec 2009 – de 2 a 4 de fevereiro – Maracaju - MS
Informações e inscrições: Fundação MS Para a Pesquisa
e Difusão de Tecnologias Agropecuárias
Estrada Usina Velha, Km 02 - Tel-fax: (0xx67) 3454-2631
www.fundacaoms.com.br
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O BOM MOMENTO DA
Há tempo esperava-se por esse momento
auspicioso da pecuária. Como li recentemente
em um veículo escrito da mídia, “até o carrapato boiadeiro já sabia que iria faltar boi para
abate”.
Divulgou-se que o abate de matrizes estava elevado desde 2003 e parece que ainda
continua acima do normal, como indica o
quadro 1.
As justificativas para o abate desenfreado de
fêmeas, quando o preço do bezerro está bem
vantajoso, seriam:
• Descapitalização do pecuarista;
• Falta de alimento nas pastagens;
• Expansão da agricultura que também
desfruta de bons momentos;
• Custos elevados dos insumos;
• Baixa produtividade da pecuária, etc.
QUADRO
Quadro 1: 1: PARTICIPAÇÃO DAS
FÊMEAS
NO ABATE
Participação
das fêmeas no abate
Ano

% fêmeas no total abates (%)

1997 a 2002
2003
2006
10 trimestre de 2008

32
37
44
45

A baixa produtividade da pecuária brasileira
não permite retorno satisfatório da atividade,
mesmo com os nossos preços de arroba colados
aos dos Estados Unidos. Qualquer alteração
nos preços de insumos (sal mineral, arame,
mão-de-obra, etc.) em sistemas com baixa
produtividade proporciona significativos reflexos negativos na economia da produção, o
que impede ou dificulta a adoção do emprego
de insumos na atividade. Desse modo, o ciclo
vicioso da baixa produtividade justificada pelo
uso insuficiente de insumos impede que o setor
se desenvolva.
À primeira vista parece que eu estaria reclamando por linhas de crédito especiais para a
pecuária. Acredito que mais importante seria
mudar a atitude do produtor em relação ao
emprego de tecnologias capazes de elevar a
produtividade das atuais 5@/ha para cerca de
30 a 40@/ha/ano, taxas de lotação de 0,8 para,
pelo menos, 3 UA/ha; bezerros produzidos/ha
de 0,2 para 1 ou 1,5; ganho de peso médio ao
longo do ano de 0,4 para 0,580kg/cab/dia;
peso na desmama com 7 meses para machos
de 160kg para 190 a 200kg; taxa de desmame
de 50% para 85%.
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Trabalho de Barros (2004) indica que a agricultura brasileira sofreu em 13 anos (quadros
2 e 3) reduções no poder de troca, indicando
que, para a compra de insumos, era necessária
maior quantidade de cereais. Entretanto, nesse
período de tempo, a produtividade agrícola
aumentou em 63%, o que possibilitou aos
agricultores aumento no poder de compra
em 67%, traduzindo em enriquecimento
desse ramo do agronegócio. Por outro lado, o
pecuarista perdeu mais no poder de troca que
a agricultura e não foi capaz de recuperar o
poder de compra porque, em 13 anos, a produtividade pecuária aumentou somente 17%
comparado aos 67% da agricultura.
Certamente o leitor pensaria: “como mudar
o nível de produtividade sem capital para
investir?”
O sistema de produção intensivo em pastagens da ESALQ demonstrou que isso é possível
se houver mudança na atitude do pecuarista em
relação ao emprego de tecnologias. Há cerca
de 36 anos o Departamento de Zootecnia
dispunha de 70ha (atualmente são 110ha) para
exploração da atividade leiteira. Produtividade
baixa, custos elevados de produção, desânimo
da equipe, reprodução animal inadequada,
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falta de seleção e ritmo insatisfatório de crescimento dos animais refletiam baixos índices
zootécnicos do sistema, que representava a
média das propriedades rurais que exploravam
a produção leiteira.
Sendo a área de 70ha o fator mais limitante
à produção, adotou-se a filosofia de adubar
e manejar as pastagens como meio de intensificar a produtividade. A falta de recursos
econômicos, entretanto, obrigou-nos a adequar
o orçamento à área a ser trabalhada, isto é,
1,4ha de pasto a ser explorado intensivamente
através de divisões com cerca elétrica e manejo
rotacionado sobre o capim elefante. Essa área
de 1,4ha representaria 2% do total disponível
para exploração pecuária.
Aparentemente essa área tão pequena não
poderia provocar alterações econômicas ou no
espírito da equipe de trabalho, mas os resultados, embora esperados, surpreenderam os mais
otimistas e sedimentaram a convicção de que
a pecuária explorada em níveis tecnológicos
semelhantes à agricultura pode ser tão rentável,
ou mais, se considerarmos os baixos riscos de
produção da pecuária.
As mudanças no sistema de produção ocorreram através do aumento da taxa de lotação ani-

ARQUIVO JC MASCHIETTO

G e s t ã o pec u á r i a

Prof. Dr. Moacyr Corsi*

G e s t ã o pec u á r i a

PECUÁRIA

“

de novas glebas à correção da fertilidade
do solo. Os resultados em cerca de 10 anos
apareceram no aumento do rebanho de 50
para 120 animais de raças leiteiras, além de
aproximadamente 400cab de bovinos de corte
e 1.000 ovinos. Naquele sistema de produção,
as vacas leiteiras recebiam concentrados como
suplementos durante o ‘verão’ e concentrado
+ silagem durante o ‘inverno’, enquanto parte
do rebanho de corte era confinado durante o
‘inverno’. A produção diária de leite passou de
150 para 960 litros.
O trabalho de Barros (2004) demonstra que
o pecuarista não tem a mesma disposição em
aceitar e empregar tecnologias no sistema de
produção, quando comparado aos agricultores.
Nesse caso, muitos considerarão a atividade
pecuária como secundária aos seus interesses
econômicos e/ou desistirão da atividade. Por
outro lado, os que adotaram tecnologias ao
nível da atividade agrícola perceberam o
potencial produtivo da pecuária e ampliaram
investimentos e conhecimentos para desfrutar
do bom momento da atividade. Em resumo,
comprova-se o que se conhece sobre adoção
de tecnologia: o grupo inovador emprega
tecnologia, aumenta a produtividade, reduz o
custo de produção e tem retorno econômico
na atividade, enquanto que o segundo grupo,
denominado de ‘seguidores’, opta por esperar
os resultados do primeiro grupo para decidir
ARQUIVO JC MASCHIETTO

É importante
mudar a atitude
do produtor
em relação
ao emprego
de tecnologias
capazes
de elevar a
produtividade
da pecuária.”

mal das pastagens exploradas intensivamente.
O 1,4ha suportou, inicialmente, 5 UA/ha/ano
ou cerca de 10cab que ocupariam, no sistema
convencional, 14,3ha, representando 20%
da área de 70ha. Essa melhora na produção e
manejo da pastagem refletiu no incremento da
produção de leite e, principalmente, despertou
o interesse da equipe pela exploração do potencial produtivo da área. A gleba reservada de
14,3ha foi manejada no sentido de recuperar
as pastagens degradadas, permitindo aumentos gradativos na taxa de lotação e adequação

sobre a adoção tecnológica. Quando decidem,
o volume produzido se eleva, os preços decrescem e o resultado econômico não é satisfatório.
Assim, este segundo grupo não obtém resultados econômicos satisfatórios e se torna mais
resistente á adoção de tecnologias.
Espera-se que, ao final desse círculo auspicioso
da pecuária – quando os preços retornarem aos
valores históricos – os pecuaristas do grupo de
seguidores, que representam a maioria, não se
sintam frustrados pela reduzida margem de
lucro da atividade por terem adotado tecnologias tardiamente.
A ESALQ precisou de cerca de 10 anos para
estabelecer níveis de produtividade elevados e
sedimentar o sistema de produção. Esse período
longo de tempo foi reflexo da reduzida disponibilidade de recursos financeiros. Empresários
que desfrutam do bom momento da pecuária
investiram na ampliação do rebanho. Utilizaram técnicas como arrendamento de pastagens,
parcerias com confinamentos, além de se
preocuparem com o manejo das pastagens,
correção e fertilidade do solo, sabendo que
a margem de lucro da pecuária retornará aos
níveis normais, e a elevada produtividade se
mostrará mais necessária.

* PROF. TITULAR DO DEPTO. DE ZOOTECNIA, ESALQ/USP.

Quadro 2: 2: ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE, DOS TERMOS DE
QUADRO
TROCA
E DO
PODERda
DEprodutividade,
COMPRA DAS NOVE
PRINCIPAIS
LAVOURAS
BRASILEIRAS*
Índice de
evolução
dos termos
de troca
e do poder
de
ENTRE
2004principais
(1991=100)
compra1991
dasEnove
lavouras brasileiras* entre 1991e 2004 (1991=100)

Período

Termos de Troca

Produtividade

Poder de Compra

1991

100

100

100

2004

98

167

164

*Arroz,
de açúcar, feijão,
*Arroz, algodão,
algodão, café,
café, cana
cana-de-açúcar,
feijão, laranja,
laranja, milho,
milho, soja
soja ee trigo
trigo

Adaptado
de Barros
2004
Adaptado
de Barros
2004

Quadro 3: 3: ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE, DOS TERMOS DE
QUADRO
TROCAde
E DO
PODERda
DEprodutividade,
COMPRA DA PECUÁRIA
DE de
CORTE
Índice
evolução
dos termos
trocaBRASILEIRA
e do poderENTRE
1991
E 2004 da
(1991
= 100) de corte brasileira entre 1991 e 2004 (1991 = 100)
de compra
pecuária

Período

Termos de Troca

Produtividade

Poder de Compra

1991

100

100

100

2004

79

117

93

Adaptado
de Barros
2004
Adaptado
de Barros
2004
REVIS TA J C MASCHIE T TO
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Roberto Rodrigues
Empresário comemora o fato do governo
assumir o agronegócio como uma questão
de Estado e não só de um único Ministério

LUCIANA RESENDE LIMA

O engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, 66
anos, uma das maiores autoridades em agronegócio no Brasil, é empresário rural e foi o primeiro
ministro da Agricultura no governo Lula. Hoje, coordena o Centro de Agronegócio da Fundação Getulio
Vargas (FGV) e é a partir do seu escritório lá, nas
imediações da avenida Paulista, em São Paulo, que
exerce suas inúmeras atividades no setor: organiza
as aulas ministradas no Departamento de Economia
Rural da Universidade Estadual Paulista (Unesp),
em Jaboticabal, faz reuniões com assessores e
prepara seus relatórios como conselheiro de seis
empresas e como membro de cerca de 30 organizações, como a Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP) e a Comissão Interamericana
do Etanol, da qual é co-presidente.
Foi ali também que em um fim de tarde de julho ele
recebeu a nossa repórter para a seguinte entrevista,
salpicando a conversa com frases em francês, dos
tempos em que viveu por quatro anos em Genebra,
na Suíça, como presidente da Aliança Cooperativa
Internacional.

MÔNICA SOUTELLO

Revista JCM – Qual a importância do Centro de Agronegócios
da FGV?
Rodrigues – O centro está estruturado em quatro áreas: cursos,
consultoria, estudos e comunicação. Eu vim para cá muito
fortemente imbuído da temática
do biocombustível como uma
questão essencial do planeta.
Considero que este tema mude
o paradigma agrícola mundial e
pode determinar uma mudança
significativa da geopolítica mundial em favor dos países mais
pobres, os tropicais.

8
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Por causa disto nós trabalhamos
praticamente essas quatro áreas
muito fortemente nesta temática.
E a primeira coisa que fizemos
foi a montagem de um mestrado
stricto sensu em agroenergia,
que é o primeiro do mundo.
Ele tem um diferencial em relação a cursos similares porque
fizemos uma articulação entre
três entidades: a FGV entrou
com o know how em gestão; a
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (ESALQ/USP),
com a área tecnológica, e a
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA), com
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a área científica. Estamos na
primeira turma. Começou este
ano. É um dos bons cursos de
mestrado da FGV.
Revista JCM – Como o senhor
avalia a atual política governamental para o setor?
Rodrigues – O governo fez
duas coisas neste ano que
eram fundamentais. A primeira
foi terminar a renegociação das
dívidas, que, de acordo com
as lideranças privadas com
as quais converso hoje, terá
resolvido 80% dos problemas.

E o segundo tema é o plano de
safra deste ano, em que o governo alocou mais recursos – e
mais baratos – para o crédito
rural, o que era absolutamente
essencial para aproveitar este
momento raro: de demanda
aquecida por um tempo ainda
e oferta não adequada a esta
demanda. Mas a coisa mais
importante é que o presidente
e o ministro anunciaram quase
que a duas vozes, de maneira
simultânea, que a agricultura
passa a ser agora um problema
do Governo e não só do Ministério da Agricultura.

Revista JCM – Inclusive tem
a tecnologia da integração lavoura-pecuária que promete
revolucionar o campo...
Rodrigues – A integração lavoura-pecuária é um negócio
formidável. E o plano de safra
deste ano prevê já um incentivo

Revista JCM – Quais as perspectivas para o agronegócio
brasileiro diante do cenário
mundial?
Rodrigues – A conjugação de
fatores que você tem de demanda crescente, oferta inadequada,
especulação financeira, questão
do biocombustível, questão do
meio ambiente, crescimento
rural, tudo isso somado oferece
a um país tropical, como o Brasil, a chance realmente rara de

Revista JCM – O biocombustível não ameaça a produção de
alimentos?

“

Precisamos ter
uma estratégia
global para
aproveitar
este momento
excepcional para
o agronegócio.
E nós não
temos!”

Rodrigues – Nós tivemos neste
ano no Brasil uma safra recorde
de álcool, cana, grãos, carne,
leite, portanto é um falso dilema
dizer que vai fazer biocombustível e não vai haver alimento. Não
existe isto. Tem espaço para tudo
no Brasil e no mundo inteiro. Há
uma diferença flagrante entre
produzir alimento e agroenergia,
que é a palavra certa, e não bioenergia. Você não faz um buraco
no chão e sai álcool. Se não
plantar cana não tem álcool.
Diferentemente de alimentos,
que você produz em qualquer
lugar do mundo, a agroenergia
vai ser produzida nos países
ensolarados localizados entre
os trópicos de Câncer e Capricórnio. Isto compreende toda a
América Latina, a África e a Ásia
mais pobre. Aliás, a cana-deaçúcar é tipicamente asiática.
Portanto, energia que é a questão
central do século 21 vai ser produzida pelos países pobres. Isso
muda a geopolítica mundial e o
paradigma agrícola. A demanda
por alimentos, de acordo com a
FAO, crescerá 42% em 20 anos.
A de combustível líquido, 55%. E
o petróleo não vai atender a esta
REVIS TA J C MASCHIE T TO
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Rodrigues – Este é um tema essencial. E nós precisamos olhar
isso com bom senso e equilíbrio.
Afinal de contas, vêm vindo aí
dois bilhões e cem milhões de
pessoas a mais em 30 anos
que você vai precisar alimentar,
vestir, etc. Então é hipócrita
dizer que não se vai derrubar
árvore nenhuma da Amazônia
nos próximos 50 anos. Ou que
não pode plantar cana-de-açúcar
porque vai faltar comida. É
perfeitamente possível fazer
um plano sustentável no Brasil,
mantendo a Amazônia naquilo
que é essencial. Existem muitos
equívocos sobre este assunto.
Um deles é olhar para o futuro
pelo espelho retrovisor, como se
não fosse possível o aumento da
produtividade. Um só exemplo:
nos nossos 200 milhões de
hectares de pastagem, hoje se
produz o dobro de carne do que
se produzia há 10 anos. Então,
você tira muito mais carne por
hectare do que no passado.
Tecnologia nova, raças novas,
alimentação diferente, formas de
manejo, gestão pecuária estão
mudando o Brasil. Nós podemos
dobrar a produção no Brasil sem
derrubar uma árvore. Basta ter
o instrumento adequado para
isso, que são políticas públicas,
logística, crédito. Tecnologia nós
já temos.

conquistar o mercado de uma
maneira definitiva.
Nós precisamos ter uma estratégia global para aproveitar este
momento excepcional. E nós
não temos! Pegue a questão do
etanol... Hoje é o discurso mais
importante do governo. Mas tem
11 ministérios que cuidam do
etanol no Brasil, mais a Petrobrás, Embrapa, etc.
Sou a favor de um órgão coordenador para tratar do assunto.

a quem fizer esse tipo de prática
que vai mudar a realidade agrícola brasileira, porque você precisa
muito menos terra para produzir
mais coisa. Em vez de você ter
pasto ou agricultura, terá pasto e
agricultura na mesma área.

LUCIANA RESENDE LIMA

Revista JCM – A relação do agricultor e do pecuarista com o meio
ambiente é muito discutida hoje.

Nós podemos
dobrar a produção
no Brasil sem
derrubar uma
árvore.”
demanda. Então, o biocombustível é uma questão irrecorrível.
Virá. E vai fazer prosperar a
América Latina, a África, a Ásia.
O Brasil tem que liderar o projeto
que muda a civilização. Eu vejo
estas coisas todas com muito
otimismo pela inexorabilidade
delas e, ao mesmo tempo, com
ceticismo pela lentidão dos processos de decisão.
Revista JCM – Parece que a
agricultura brasileira alcançou
um grau de profissionalização
bem maior que a pecuária. Qual
a razão disso?
Rodrigues – Eu acho que a
pecuária é um dos setores que
mais evoluíram depois do Plano
Real no agronegócio brasileiro.
Antes do Plano Real, um cara
com 500 bois era um cara rico.
Acabou este negócio. Hoje você
tem que ser muito eficiente para
ganhar dinheiro com pecuária.

Este texto é uma sinopse da entrevista
concedida em julho de 2008. Seu
conteúdo completo – com estes e
outros temas em profundidade – está
disponível no nosso site:
w w w. j c m a s c h i e t t o . c o m . b r
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Compactação por pisoteio
não inviabiliza integração
lavoura-pecuária
RODRIGO PANIAGO*

Há tempos já se sabe que não é a compactação a grande vilã da degradação das
pastagens, e sim o manejo inadequado ao qual
ela é submetida, como, por exemplo, excesso
de lotação e falta de reposição de nutrientes,
entre outros.
Uma forma barata de repor os nutrientes é
a utilização da integração lavoura e pecuária
(ILP). As vantagens da utilização do sistema
ILP, tanto para o pecuarista como para o
agricultor, são muitas e também já estão bem
divulgadas. Apesar disso, existe uma séria
resistência na sua utilização, especialmente
por parte de alguns agricultores, temerosos
de que o pisoteio animal possa prejudicar a
produtividade da lavoura seguinte.
A precaução destes agricultores não é banal,
pois vários estudos científicos já evidenciaram
a compactação do solo pelo pisoteio dos
animais, que ocorre na camada de 0 a 10
centímetros de profundidade. O grau desta
compactação é influenciado pela textura do
solo e a sua umidade, associados ao manejo
da pastagem, ou seja, taxa de lotação, tempo
de pastejo e resíduo de forragem após o
pastejo.
Outros fatores também podem influenciar
no efeito da compactação por pisoteio dos
animais: o uso da irrigação em pastagens,
que pode elevar demasiadamente a umidade
do solo intensificando o efeito da compactação, pelo pisoteio e o plantio de gramíneas
forrageiras de crescimento entouceirado e
cespitoso, que promovem baixa proteção do
solo em relação à distribuição do peso dos
animais.
A possibilidade da compactação por pisoteio (que no passado era somente estudada em
sistemas exclusivos de pastagem) inviabilizar
ou limitar o uso integrado da bovinocultura
com lavouras anuais levou diversos pesquisadores a estudarem o seu efeito em sistemas
de ILP.
Para surpresa de muitos agricultores, desconfiados com o ‘pé do boi’, vários estudos
não encontraram efeitos deletérios do pisoteio do gado sobre a produção da lavoura
subseqüente, entre eles podemos citar Fraga
et al (2007), Flores et al (2007) avaliando a
cultura de soja.
Assim como no trabalho de Junior et al
(2007), Cardoso et al (2007) avaliaram o
REV IS TA J C MASC H IET T O

efeito do pisoteio em pastagens de inverno,
que normalmente promovem menor proteção do solo do que as pastagens de clima
tropical, como as braquiárias, e também não
verificaram efeitos negativos sobre a lavoura
seguinte quando do uso anterior da área para
pastejo.
Entre os agricultores, crentes nos efeitos
maléficos do pisoteio dos bovinos, uma certeza é de que nas áreas de maior concentração
dos animais, como bebedouros e porteiras,
os efeitos de tal compactação seriam ainda
piores. No entanto, Lustosa (1998) não só
determinou que este tipo de local representa
entre 1 a 3% da área total como também o
efeito causado pelos animais nesses pontos
pode ser facilmente suplantado pelo uso da
semeadora de plantio direto com facão, que
é capaz de romper a camada compactada do
solo, evitando problemas de germinação da
cultura que será plantada.
Outra observação interessante deste autor é
que essas áreas de maior concentração dos animais apresentam uma compensação química
pela concentração de nutrientes reciclados
pelos animais, isto é, pela grande deposição
de esterco nestes locais.
Um fator diretamente ligado ao manejo
das pastagens, que é de desconhecimento
da maioria dos agricultores, é o fato de que
em sistema de pastejo rotacionado, onde há
períodos específicos de pastejo e descanso da
pastagem, as raízes das gramíneas promovem
uma ação mecânica positiva sobre o solo,
formando vários canalículos que após a corriqueira decomposição do sistema radicular,
neste tipo de sistema, permite a infiltração de
água, ar e até o deslocamento de nutrientes.
Isto foi concluído por da Silva e colaboradores
em 2002, após avaliarem os efeitos do pisoteio
dos animais em uma pastagem rotacionada
e irrigada em solo Podzólico VermelhoEscuro com 44% de argila, no município de
Piracicaba-SP.
Como a rotação de pastagens com cultivos
agrícolas de ciclo anual em sistema de plantio direto também representa um período
de descanso para a área, tal qual no sistema
rotacionado de pastejo, podemos esperar uma
regeneração do solo pelo efeito do crescimento do sistema radicular das plantas cultivadas
após o uso da área para pastejo. Esta hipó-
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tese foi comprovada por Moraes & Lustosa
(1997), Coimbra (1998), Consalter (1998),
Moraes et al (2002) e Muraro (2004).
Como dito anteriormente, a relação entre a
umidade do solo e o pisoteio dos animais está
diretamente relacionada com a compactação
do solo, porém devemos lembrar que, na
maioria das regiões onde é atualmente utilizado o ILP, o pastejo é realizado no período
mais seco do ano, onde justamente temos
menor umidade de solo, ínterim apelidado
por muitos de “terceira safra”.
Pelo que foi aqui exposto, podemos entender que a compactação do solo pelo pisoteio
dos animais é superficial e temporária, e que
é perfeitamente viável a condução de lavouras
anuais após o uso da área para pastejo dos
animais em sistema de ILP. No entanto, para
utilizar tal tecnologia, o produtor precisa
tomar uma série de cuidados, a fim de evitar
problemas com tal tipo de compactação do
solo. Dentre eles podemos destacar:
• Em pastagens irrigadas, evitar o pisoteio da
área logo após a irrigação;
• Em pastagens localizadas em solo de elevado
teor de argila, promover a retirada temporária
dos animais ou diminuição da lotação, quando em lotação elevada, logo após a ocorrência
de chuvas ou mesmo irrigação;
• Evitar a formação de pastagens com plantas
de crescimento entouceirado e cespitoso na
rotação de culturas;
• Evitar lotações elevadas;
• Evitar o superpastejo, permitindo assim
um resíduo capaz de promover um rápido e
vigoroso crescimento do sistema radicular;
• Sempre promover períodos de descanso
para a pastagem, ou seja, utilizar manejo
rotacionado;
• No plantio de culturas anuais, utilizar
máquinas semeadoras dotadas de instrumentos capazes de romper adequadamente
camadas superficiais do solo potencialmente
compactadas.

* SÓCIO DA BOVIPLAN CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA.
rodrigo@boviplan.com.br - www.boviplan.com.br

Quadro 1: Alterações nos padrões mínimos de pureza

rENATA w. MASCHIETTO BATISTA1
cLODOALDO rOCHA DE aLMEIDA2

Campo de produção de Panicum maximum da JC Maschietto

Está prevista para 2009 uma mudança importante na regulamentação do mercado de sementes
para pastagens, com implicações
significativas para o setor a longo
prazo. A curto e médio prazo, porém, imperam incertezas quanto
ao processo de implementação
dessa mudança. Expliquemos
melhor...
O Ministério da Agricultura publicou – em maio de 2008 – a
Instrução Normativa (IN) nº 30,
que estabelece novas normas e
padrões de produção e comercialização de sementes de gramíneas
e leguminosas forrageiras de clima
tropical. As mudanças mais significativas referem-se à elevação dos
padrões mínimos de pureza (P%)
para a comercialização destas sementes. O Quadro 1 apresenta as
alterações nas principais espécies
comercializadas.
Uma melhoria nos padrões de
sementes, com aumentos em sua
pureza e, por conseqüência, nos
Valores Culturais (VC%) é – sob aspectos econômicos, operacionais
e agronômicos – extremamente
positiva para o setor e para o pecuarista. A JC Maschietto sempre
defendeu um movimento nessa
direção, ressaltando vantagens
como redução de riscos de presença de sementes de plantas
daninhas, maior uniformidade do
plantio, economia em fretes, etc.
Veja em nosso site artigo detalhando estas vantagens (1). Nos
últimos anos temos incentivado
clientes a optar por sementes de

(%) por espécie

VC maior, aumentando gradativamente a participação destes produtos no total de nossas vendas.
Sendo assim, por que iniciamos
este texto chamando a atenção
para incertezas desta mudança
prevista? Para entender melhor
esta questão, é fundamental conhecer a realidade atual do mercado.
Para ilustrar, basta constatar que a
legislação vigente estabelece para
as cultivares mais comuns de braquiária (decumbens, bra-quiarão,
xaraés, MG-4) um padrão mínimo
de pureza de 40%. Com isso, e
considerando uma germinação
média de 80-85%, teríamos um
VC de 32% ou 34%. Estes seriam
os requisitos para o produto estar
dentro da legalidade. Porém existem regiões no Brasil onde mais da
metade da semente de braquiária
comercializada apresenta padrões
abaixo do mínimo estabelecido
pela lei (leia Editorial na pág. 2)!
Nestas regiões imperam os produtos de VC 24%, com pureza de
30% ‘no papel’ (porque em alguns
casos a qualidade é ainda inferior,
mal chegando a 20% de pureza).
Um dos elementos determinantes
para esta realidade é a carência
de fiscalização por parte dos órgãos competentes para coibir essa
prática. Empresas pouco idôneas
se aproveitam do ambiente de
impunidade para burlar a lei e praticar a concorrência desleal.
E aqui chegamos ao centro
da questão: mudar a legislação
elevando os padrões mínimos

QUADRO 1: ALTERAÇÕES NOS

PADRÕES MÍNIMOS DE PUREZA (%)
Brachiaria brizantha (braquiarão, Xaraés, MG-4)
Brachiaria decumbens (decumbens)
Brachiaria humidicola (humidícola)
Brachiaria ruziziensis (ruziziensis)
Panicum maximum (tanzânia, mombaça)

Pureza Mínima (%)
Até hoje
40%
40%
40%
50%
30%

A partir de 2009
60%
60%
60%
60%
40%

Quadro 2: Evolução nos padrões de VC de algumas
cultivares, de2:
acordo
com a NOS
nova VALORES
lei
QUADRO
EVOLUÇÃO
DE VC MAIS

COMERCIALIZADOS DE ALGUMAS
CULTIVARES*

Brachiaria brizantha (braquiarão, Xaraés, MG-4)
Brachiaria decumbens (decumbens)
Brachiaria humidicola (humidícola)
Brachiaria ruziziensis (ruziziensis)
Panicum maximum (tanzânia, mombaça)
Panicum maximum (aruana, massai)
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Mudanças no horizonte do mercado
de sementes para pastagens...

VC (%)
Até hoje
32 - 34%
32 - 34%
25%
40%
25%
32 - 34%

A partir de 2009
48 - 51%
48 - 51%
40%
48 - 51%
32 - 34%
32 - 34%

* De acordo com os novos padrões mínimos de pureza da nova IN.

de pureza – sem um incremento
correspondente no aparato de
fiscalização – pode determinar um
terreno fértil para um aumento na
ilegalidade!
Afinal, uma semente mais pura
vai ter, necessariamente, um preço
por quilo mais alto (proporcional à
melhoria da qualidade do produto). Ora, se com uma exigência mínima de 40% de pureza boa parte
do mercado opera na ilegalidade,
é de se esperar que essa realidade
se aprofunde com uma exigência
de 60%, pois os impactos econômicos serão maiores. Sementes
que hoje são legais passarão a ser
proibidas (ver Quadro 2) e, até que
o mercado consumidor se ‘aculture’ a esta nova realidade, haverá
uma propensão de demanda por
produtos abaixo da nova lei.
E, neste contexto, as empresas
sérias, que pautam sua atuação
pelo respeito a leis e regras estabelecidas, serão em um primeiro
momento as mais prejudicadas,
pois como não ofertarão sementes
ilegais, terão mais dificuldades em
realizar suas vendas.
Este é o quadro provável de
incertezas a que nos referimos
no primeiro parágrafo. E ele nos
transmite sentimentos conflitantes:
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de um lado estamos eufóricos
e esperançosos, pois concordamos com a essência da nova lei e
acreditamos que ela aponta na direção correta no sentido de elevar
a qualidade das sementes; de outro, porém, ficamos na expectativa
de que, junto com essa mudança,
ocorra também – e finalmente –
uma articulação do aparato de fiscalização e repressão à ilegalidade
e clandestinidade, contribuindo
para a moralização do setor.
O mercado é soberano e o pecuarista tem a prerrogativa de comprar
os insumos que ele julgar mais
adequados à sua necessidade.
Porém existem parâmetros que
regulam a concorrência que precisam ser respeitados.
É de Cícero (106-43 a. C.) uma
frase lapidar, e por isso mesmo
sempre repetida: Legum servi
debemus, ut liberi possimus (“Sejamos escravos da lei para que
possamos viver em liberdade”).

(1)Ver o artigo “Sementes dE pastagem com
alto VC”, disponível na seção “Artigos” do
site www.jcmaschietto.com.BR. O texto
foi publicado na edição 3 da Revista JC
Maschietto.
1

Eng. Agra MSc – Sementes JC Maschietto

2

Eng. Agro MSc – Sementes JC Maschietto
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M A N E J O D E P ASTA G E M

A altura é que controla
a entrada dos animais no pasto
DOMICIO DO NASCIMENTO JR.1
SILA CARNEIRO DA SILVA2

Trabalhos de pesquisa com o propósito de
se estudar a ecofisiologia comparativa entre
plantas de clima temperado (particularmente
azevém perene) e de clima tropical/subtropical buscando uma melhor compreensão das
respostas de plantas e animais ao pastejo vêm
sendo conduzidos em Piracicaba, Viçosa e na
Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. Já foram realizados experimentos com
os gêneros Cynodon (Tifton 85, Florakirk e
Coastcross), Brachiaria (capim-marandu) e
Panicum (capins mombaça e tanzânia).
Os experimentos com Cynodon sp. e com o
capim-marandu foram conduzidos com alturas
do dossel forrageiro, mantidas em equilíbrio
dinâmico por meio de lotação contínua e
taxa de lotação variável com ovinos (5, 10, 15
e 20 cm) e bovinos (10, 20, 30 e 40 cm),
respectivamente.
Para o Cynodon sp., foram encontradas taxas
de acúmulo de forragem relativamente estáveis
dentro de uma amplitude de condições de
pasto variando de 10 a 20 cm de altura (3.500
a 5.500 kg MS/ha). Já para o capim-marandu,
resultado semelhante ocorreu para condições
de pasto variando entre 20 e 40 cm de altura
(8.500 a 12.500 kg MS/ha).
Com o capim-mombaça os experimentos
foram conduzidos utilizando-se o método de
pastejo rotativo, com interrupção da rebrotação quando ocorria 95 e 100% de interceptação da luz incidente. Logo após o pastejo,
a rebrotação foi caracterizada pelo acúmulo
principalmente de folhas, sendo que, a partir da
condição em que ocorria 95% de interceptação
da luz incidente, houve redução do acúmulo
de folhas e aumento acentuado do acúmulo
de colmos e de material morto, resultando em
aumento na proporção de colmos e de material
morto na massa de forragem em pré-pastejo.
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“

Para manejar o pastejo
é fundamental conhecer
os requerimentos
(metas de altura)
das plantas
utilizadas.”
Esse padrão se mostrou consistente também
para uma série de outras plantas sob pastejo
rotativo, como os capins tanzânia e marandu
e, mais recentemente, para os capins elefante
cameroon, mulato, andropogon, massai, atlas,
tobiatã, além de outros cultivares de lançamento recente de Brachiaria.
A interceptação luminosa, para ser utilizada
como critério de manejo do pastejo, é prática
complicada em condições de campo e requer
a disponibilidade de aparelho específico
(fotômetro). Contudo, as medidas de altura
do dossel forrageiro na condição pré-pastejo
indicaram ser este um parâmetro que poderia
ser utilizado em substituição às avaliações
de interceptação luminosa. Concluiu-se que
o manejo do pastejo do capim-mombaça,
sob pastejo rotativo, deve ser realizado
com uma altura de resíduo variando de 30
a 50 cm, porém com pastejos iniciados quando
os pastos atingirem 90 cm de altura. Para o
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capim-tanzânia, a meta de entrada seria de
70 cm, com alturas de resíduo variando entre
30 e 50 cm. Já para o capim elefante cameroon,
a meta de entrada seria 100 cm, com alturas
de resíduo variando entre 40 e 50 cm e, para
o capim-xaraés, a meta de entrada seria 30 cm,
com altura de resíduo de 15 cm.
Isso indica que o manejo do pastejo pode
ser realizado de maneira fácil e objetiva no
campo, desde que se conheçam os requerimentos de manejo (metas de altura) das plantas
forrageiras utilizadas. Para que os benefícios
dessa técnica possam ser realizados (produção
de forragem em quantidade e qualidade),
é preciso que técnicos e produtores reconheçam
a necessidade de monitoramento constante do
pasto e compreendam que esse é o verdadeiro
controle do processo de pastejo. Nesse caso,
o intervalo de pastejo será variável dependendo
da época do ano, condições de crescimento,
localidade considerada e particularidades de
cada fazenda.

Tabela
Tabela 1: 1.
Recomendações de altura para
Recomendações
de altura
para entrada
entrada e saída dos animais
(interrupção
dos
animais (interrupção da rebrotação)
da rebrotação) para diversas gramíneas
para diversas gramíneas forrageiras
forrageiras tropicais sob pastejo rotativo.
tropicais sob pastejo rotativo.

Mombaça
Tanzânia
Elefante (Cameroon)
Marandu
Xaraés
Tifton-85
Coascross e Florakirk
1

Altura
de entrada
90 cm
70 cm
100 cm
25 cm
30 cm
25 cm
30 cm

Altura
de saída
30 a 50 cm
30 a 50 cm
40 a 50 cm
10 a 15 cm
15 cm
10 a 15 cm
10 a 15 cm

PROF. TITULAR DO DEPTO. DE ZOOTECNIA DA UFV, VIÇOSA-MG
2
domicio@ufv.br / PROF. ASSOCIADO DO DEPTO. DE ZOOTECNIA DA
E.S.A. “LUIZ DE QUEIROZ”, USP, PIRACICABA-SP, scdsilva@esalq.usp.br

MAIS COLMOS) COMPARATIVA DOS TRÊS CAPINS SOB
PASTEJO, EM CAMPO GRANDE, MS (MÉDIA DE TRÊS ANOS)
Piatã

3

2

Xaraés

y = 0,4231x - 10,181x

2

Marandu

y = 0,3202x 3 - 7,4075x

2

+ 62,791x - 6,7953 R

2

= 0,9011

+ 65,459x - 15,212 R

2

= 0,923

+ 45,952x - 6,2201 R

2

= 0,7998
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FIGURA 1: B. BRIZANTHA BRS PIATÃ EM PLENO
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FLORESCIMENTO

tacou-se pela elevada taxa de
crescimento de forragem e
disponibilidade de folhas, como
mostra a Figura 2. O teor de
proteína bruta nas folhas foi de
11,3% e a digestibilidade in vitro
da matéria orgânica, 58,0%.
Mostrou rebrota mais rápida
quando comparada com a cv.
Marandu. Os ganhos de peso
diários foram semelhantes entre
as cultivares Marandu, Piatã, e
superiores ao Xaraés. A cv. Piatã
produziu, durante três anos,
45 kg/ha/ano de peso vivo a mais
do que a cv. Marandu e menos
que o capim Xaraés, por área.
O capim-piatã mostrou resistência às cigarrinhas-das-pastagens (Notozulia entreriana e
Deois flavopicta) por apresentar
baixos níveis de sobrevivência
de ninfas e período ninfal longo
em condições controladas, além
de baixos níveis de infestação
e danos moderados a campo.
Não foram constatados, até o

presente, danos causados pela
“mela-das-sementes”, porém
constatou-se ataque severo de
Ustilago operta (carvão) em
sementes.
Em climas com estação chuvosa no verão, o plantio deverá ser
realizado de meados de outubro
até fevereiro, sendo a época ideal
de janeiro.
O preparo do solo é o mesmo
utilizado para a formação de
outras pastagens, com recomendação de plantio de 2,5 kg/ha de
sementes puras viáveis, sendo
que a semeadura poderá ser a
lanço ou em linha, com profundidade de 2 a 5 cm e incorporação
por grade leve.
A cv. BRS Piatã é, portanto,
uma opção para a diversificação
das pastagens, apresentando
como vantagens sobre a cvs.
Marandu e Xaraés:
• Produção de forragem de
melhor qualidade;
• Maior acúmulo de folhas;
• Melhor tolerância a solos
com má drenagem que a cv.
Marandu;
• Maior resistência a cigarrinha-das-pastagens do que a
cv. Xaraés.
Participaram das avaliações
da BRS Piatã a Embrapa Gado
de Corte, Embrapa Cerrados,
Embrapa Amazônia Oriental,
Embrapa Transferência de Tecnologia, Embrapa Gado de Leite,
o Instituto de Zootecnia – IZ, a
REVIS TA J C MASCHIE T TO
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EMBRAPA

Tropical - CIAT, e selecionado a
partir de avaliações na Embrapa
Gado de Corte.
É uma planta de altura média,
entre 0,85 cm a 1,10 m, com
folhas ásperas na face superior e
bordos cortantes, e com poucos
pêlos claros. Apresenta colmos
finos e inflorescências com até
12 rácemos, portanto nitidamente distintas das outras cultivares
de B. brizantha (Figura 1). As
espiguetas não têm pêlos e são
arroxeadas no ápice.
O capim-piatã é indicado para
as regiões de clima tropical, com
mais de 800 mm de chuvas por
ano, podendo ter estação seca
de 4 a 5 meses. A cultivar Piatã
é indicada para solos de média
fer tilidade, e foi classificada
como intermediária quanto à
tolerância relativa ao alagamento
do solo comparativamente à cv.
Marandu, que mostrou-se muito
sensível. O capim-piatã possui
elevada produção de forragem e,

y = 0,4903x 3 - 10,773x

No
v.

Esta nova B. brizantha foi
protegida e liberada em 2007
pela Embrapa em parceria com
a UNIPASTO, com o objetivo
de oferecer uma opção para
diversificar pastagens com uma
forrageira de bom valor nutritivo. Esta cultivar é derivada
de um ecotipo coletado na região
de Welega, na Etiópia, pelo Centro Internacional de Agricultura

FIGURA 2: ACÚMULO DE MATÉRIA SECA VERDE (FOLHAS

em parcelas sob corte, produziu
em média 9,5 t/ha de matéria
seca com 57% de folhas, sendo
30% dessa produção obtida no
período seco. O florescimento
é precoce e abundante em dias
longos de verão (fevereiro), por
isso é suscetível ao “carvão das
sementes” por conta da alta umidade relativa, calor e nebulosidade no pico de florescimento.
Nos três anos de avaliação
sob pastejo, o capim-piatã des-

Acúmulo MSV (kg/ha/dia)

1

Dra. Cacilda Borges do vale

B . B R I ZA N T H A C V P I ATÃ

Brachiaria brizantha BRS Piatã

Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira – CEPLAC,
e a Universidade Estadual de
Maringá.
PESQUISADORA DA EMBRAPA GADO
DE CORTE - CAMPO GRANDE, MS

1

“

cacilda@cnpgc.embrapa.br

O piatã
destaca-se pela
elevada taxa de
crescimento de
forragem
e disponibilidade
de folhas.”
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FAZENDA MODELO II

I N T E G RAÇÃO S I LV I P ASTOR I L

Sistema Silvipastoril

Adilson Kazuo Kozama*

Define-se como Sistema
Silvipastoril a integração da
pecuária com a silvicultura,
ocorrendo interação árvores
x pastagens x animais. As árvores são dispostas de forma
adequada, em faixas de 8/10/12
metros, se possível no sentido
leste/oeste, acompanhando
o sentido do sol, favorecendo
a produção da forrageira e o
bem-estar animal.
O Sistema Silvipastoril é uma
forma de diversificar a pecuária com florestas. Apresenta
grande potencial econômico,
social e ambiental. Esta técnica
permite que o pecuarista, seja
de ovinos, caprinos, gado de
corte ou leite, complemente
sua renda, criando um desenvolvimento sustentável.
É uma excelente opção para
as pequenas propriedades,
maximizando mão-de-obra,
uso e conservação do solo.
Permite realizar a pecuária e ao
mesmo tempo produzir uma
segunda fonte de renda que,
se conduzida de forma correta,
agrega muito valor. As árvores
reduzem a degradação acele-
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rada dos solos, protegem as
pastagens dos ventos e ajudam
a reciclar os nutrientes.
O sucesso do sistema depende de tecnologia e planejamento, pois há necessidade de
isolar árvores dos animais no
seu início. As árvores podem
ser frutíferas, forrageiras ou de
múltiplo uso. É importante avaliar a espécie arbórea, adaptabilidade e comercialização.
Uma das boas alternativas
que vem surgindo é o Eucalipto, com uso de variedades,
tecnologias de plantio, adubação e manejo, onde estas, conduzidas com podas planejadas
e desbastes estratégicos, produzem madeiras para serraria
e indústrias moveleiras, agregando valor ao seu produto.
Uma floresta de eucalipto pode,
ao seu final, produzir de 250 a
300 m3/ha de toras para serraria, que completam a receita
do pecuarista. Outra vantagem do Eucalipto é que seu
crescimento é muito rápido,
podendo colocar os animais
a partir de 12 meses. Outra
forma de iniciar é utilizando
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a integração lavoura-florestas,
até a formação das árvores e
possibilidade da entrada dos
animais. Com esta integração
é possível ter uma receita no
curto prazo com agricultura, no

“
Este sistema
permite que

o pecuarista

complemente
sua renda,
criando um
desenvolvimento
sustentável”

médio prazo com a pecuária e no
longo prazo com a silvicultura.
O sistema propicia um micro
clima local, onde as forragens
podem ser beneficiadas, mantendo a temperatura interna
mais constante, principalmente em condições extremas.
Há trabalhos que demonstram
haver uma redução de 2% na
temperatura interna em dias
quentes. Nos dias frios, protege
as forragens do vento, pois
as ár vores atuam como
quebra-vento, mantendo as
pastagens verdes por mais
tempo. Todo o sistema favorece
um melhor desempenho dos
animais.
No campo, o risco do investimento único, seja nas monoculturas ou pecuária, deixa
os produtores preocupados.
A diversificação vem justamente para reduzir os riscos.
A integração Silvipastoril é um
dos sistemas alternativos, que
traz estabilidade, autoconfiança
e – conseqüentemente – melhor
qualidade de vida.
*ENGENHEIRO AGRÔNOMO, GERENTE DA FAZENDA
MODELO II, EM RIBAS DO RIO PARDO - MS.

JC MASCHIETTO RECEBE
PRÊMIO EXPORTA SP
A cerimônia de premiação ocorreu
no Hotel Renaissance, em São Paulo, e contou com
a presença do Vice-Governador do Estado,
Alberto Goldman, do Secretário Estadual de
Desenvolvimento, Guilherme Afif Domingos,
e do Presidente da Facesp, Alencar Burti, dentre outras
autoridades.
O prêmio – iniciativa do Governo de SP em conjunto com
a FACESP e a São Paulo Chamber of Commerce – tem
o objetivo de reconhecer
e apoiar iniciativas de
empresas paulistas junto ao
mercado internacional,
ampliando a base exportadora
do Estado e dinamizando
ainda mais sua economia.

DIRETORA DA JC MASCHIETTO ASSUME
PRESIDÊNCIA DA UNIPASTO
A engenheira agrônoma Renata W. Maschietto Batista
assumiu, em julho de 2008, a presidência da Unipasto
(Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de
Forrageiras Tropicais). Como vice assumiu o também
engenheiro agrônomo
Márcio Meirelles,
da Marangatu.
Os principais desafios
da nova gestão são:
consolidar
o posicionamento
da organização no setor
e no mercado (divulgando os resultados da parceria com
a Embrapa e a exclusividade de comércio dos novos
cultivares para seus associados) e participar ativamente
dos debates de organização do setor em prol do incremento
da qualidade das sementes de pastagens.

PAP FINANCIA INVESTIMENTOS
EM PASTAGENS E INTEGRAÇÃO
LAVOURA-PECUÁRIA
O Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009, lançado pelo
Ministério da Agricultura, apresenta as diretrizes das políticas
agrícola e pecuária para a próxima safra. Dentre seus diversos
programas, destacamos dois: o MODERAGRO (que busca
incentivar a recuperação de pastagens degradadas, dentre
outros objetivos) e o PRODUSA (que fomenta a adoção
de sistemas de produção sustentáveis, como a ILP).
Os limites de crédito são de, respectivamente, R$ 250 mil
e R$ 300 mil por produtor. A taxa de juros efetiva do
MODERAGRO é de 6,25% a.a. e a do PRODUSA
de 6,75% a.a. (podendo cair para 5,75% no caso de áreas
degradadas).
Para mais informações, acesse www.agricultura.gov.br.

NOVO LANÇAMENTO DA EMBRAPA EM
CONJUNTO COM
A UNIPASTO
Está chegando ao mercado mais
um lançamento da Embrapa.
Depois do capim-piatã, agora
é a vez de uma leguminosa:
o “BRS Mandarim”, um guandu
(Cajanus cajan) forrageiro que
vem complementar a coleção
disponível de mercado.
De acordo com as pesquisas da Emprapa, o BRS Mandarim
destacou-se pela alta produtividade de forragem – sempre
superior à das cultivares comerciais em solos de baixa
fertilidade – podendo ser utilizada como banco de proteína
e para adubação verde.
A cultivar, que deverá ser lançada comercialmente neste
segundo semestre, é mais um resultado do convênio
de cooperação entre a Embrapa e a Unipasto,
cujos associados detêm a exclusividade de sua
comercialização.
A Embrapa receberá royalties pelas vendas
do Mandarim.

Conheço de longa data o trabalho da JC Maschietto em benefício da
pecuária brasileira. Gostaria de cumprimentá-los pela edição nº 5,
de Set.07, que traz artigo da economista Fabiana Perobelli. Gostei
também de ler os artigos de meu professor de forrageiras na ESALQ,
Moacyr Corsi, e da visão objetiva de Marcos Reinach, no artigo
“A pecuária como investimento”.
Parabéns e longa vida à Revista!

A minha experiência com a JC Maschietto é amplamente positiva.
Suas sementes propiciaram a formação rápida de minhas pastagens
em função das altas taxas de germinação, minimizando as perdas que
sempre ocorrem nestes processos.
Adquiri as sementes na Javet Shopping Agropecuário (Londrina),
uma empresa conceituada e reconhecida não só pelas marcas de
qualidade que revende mas também pela orientação diferenciada que
fornece. Faço questão de recomendar as duas empresas citadas para
que você, que está lendo este depoimento, possa ter também
a mesma experiência positiva que tive.

Ivan Wedekin – Diretor do Agronegócio e Energia – Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F)

Dr. Oezir Marcello Kantor – proprietário da Fazenda Rio do Cerne
(Apucarana – PR), foi vice-presidente da Sociedade Rural do Paraná
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